
գործի համար Հայցվոր Պատասխանող

ԵԿԴ/5419/02/15 Սիլվա 
Հարությունի 
Համբարձումյան

ՎՏԲ-Հայաստան բանկ ՓԲԸ

ԵԿԴ/3129/02/15 Սիլվա 
Հարությունի 
Համբարձումյան 

ՎՏԲ-Հայաստան բանկ ՓԲԸ 

ԵԷԴ/0071/02/08 Սիլվա 
Հարությունի 
Համբարձումյան 

Մուրադ Պատատյան 



3-րդ անձ Պահանջ
նախագահող 

դատավոր

Տեղեկատվություն 
տրամադրելուն 
պարտավորեցնելու պ/մ

Գագիկ Ռաֆիկի 
Խանդանյան

Կալաչ ՍՊԸ ,             
Խ.Նազարյան սնանկու
թյան կառավարիչ 

Անշարժ գույքի գրավի 
պայմանագրերն անվավեր 
ճանաչելու պ/մ

Էդիկ Վարազդատի 
Ավետիսյան

2 025 000 ՀՀ դրամի և 
նախապես վճարված 
պետական տուրքի 
բռնագանձման, ինչպես նաև 
20.07.2006թ-ից մինչև 
պարտավորության 
կատարման պահը ՀՀ 
քաղաքացիական օրենսգրքի 
411 հոդվածով նախատեսված 
տոկոսներ հաշվարկելու և 
բռնագանձելու պահանջների 
մասին

Ամրահի Սուրենի 
Պետրոսյան                                                                                                                                                                                   
ԵՐԵՄ ԵՍՈՅԱՆ



վճիռը մերժվել կամ բավարարվել է 

29.12.2015թ.  վճիռ       Թիվ ԵԿԴ/5419/02/15 քաղաքացիական գործի վարույթը` ըստ հայցի 
Սիլվա Հարությունի Համբարձումյանի ընդդեմ <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲ 
ընկերության տեղեկատվություն տրամադրելուն պարտավորեցնելու պահանջի մասին, 
կարճել` Հայցվորի կողմից հայցից հրաժարվելու հիմքով։

26.06.2018թ. վճիռ     Սիլվա Հարությունի Համբարձումյանի հայցն ընդդեմ «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության, երրորդ անձ «Կալաչ» ՍՊԸ-ի 
սնանկության գործով կառավարիչ` Խ.Նազարյանի, գործով երրորդ անձ ներգրավված` 
Գագիկ Բադալյանի` անշարժ գույքի գրավի պայմանագրերն անվավեր ճանաչելու 
պահանջի մասին` մերժել:

02.12.2014թ. Վճիռ      1. Սիլվա Հարությունի Համբարձումյանի ընդդեմ Մուրադ 
Պատատյանի` 2 025 000 ՀՀ դրամի և նախապես վճարված պետական տուրքի 
բռնագանձման, ինչպես նաև 20.07.2006թ-ից մինչև պարտավորության կատարման պահը 
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածով նախատեսված տոկոսներ հաշվարկելու և 
բռնագանձելու պահանջների մասին հայցը բավարարել:

2. Պատասխանող Մուրադ Պատատյանից հօգուտ հայցվոր Սիլվա Հարությունի 
Համբարձումյանի բռնագանձել 2 025 000 ՀՀ դրամ պարտքի գումար, 40500 ՀՀ դրամ 
նախապես վճարված պետական տուրքի գումար:

3. Պարտքի` 2 025 000 ՀՀ դրամ գումարին կետանցի օրվանից` 2006թ. հուլիսի 21-ից մինչև 
պարտավորության փաստացի կատարման օրը կիրառել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 
411 հոդվածը` հաշվարկել և պատասխանող Մուրադ Պատատյանից հօգուտ հայցվոր 
Սիլվա Հարությունի Համբարձումյանի բռնագանձել բանկային տոկոսներ` համաձայն ՀՀ 
կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի:
Իսկ այդ գումարի 2 տոկոսի չափով պետական տուրքը Մուրադ Պատատյանից 
բռնագանձել հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի:



վերաքննիչ բողոքը մերժվել 
կամ բավարարվել է 

վճռաբեկ բողոքը մերժվել 
կամ բավարարվել է 



գործի համար Հայցվոր Պատասխանող 3-րդ անձ

ԵԴ/4202/02/18 Աղասի Շավարշի 
Դանիելյան 

Ալբերտ Վասիլի 
Երիցյան, Սիլվա 
Համբարձումյան 

ԿԴ/0448/02/17 <Գազպրոմ 
Արմենիա>ՓԲԸ 
Կոտայքի ԳԳՄ 

Սիլվա 
Հարությունի 
Համբարձումյան 

ԵԿԴ/4197/02/16???
ԵԿԴ/2582/02/16???
ԵԿԴ/0701/02/15 ՀՀ 

Ոստիկանության 
պետական 
պահպանության 
գլխավոր 
վարչություն 

Սիլվա 
Հարությունի 
Համբարձումյան 

ԵԱՆԴ/4574/02/14 <<Հայր և Որդի 
Երիցյաններ>> 
ՍՊԸ 

Սիլվա 
Հարությունի 
Համբարձումյան 

ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ 
ծառայություն   
ՎՏԲ-Հայաստան 
Բանկ՚ փակ 
բաժնետիրակա
ն ընկերություն 

ԵԿԴ/0474/02/14 ՎՏԲ-Հայաստան 
բանկ ՓԲԸ 

Կալաչ ՍՊԸ Սիլվա 
Հարությունի 
Համբարձումյան 
Սիփան-1 ՍՊԸ 
Լուլիար ՍՊԸ 



ԵԿԴ/0469/02/14 ՎՏԲ-Հայաստան 
բանկ ՓԲԸ 

Կալաչ ՍՊԸ Սիլվա 
Հարությունի 
Համբարձումյան 

ԵԿԴ/0781/02/13 ՊրոԿրեդիտ Բանկ 
ՓԲԸ 

Կալաչ ՍՊԸ Սիլվա 
Հարությունի 
Համբարձումյան 
Սիփան-1 ՍՊԸ

ԵԱՆԴ/0559/02/13 <<Պրո Կրեդիտ 
Բանկ>> ՓԲԸ 

Կալաչ ՍՊԸ Սիլվա 
Հարությունի 
Համբարձումյան 
Սիփան-1 ՍՊԸ

ԵԿԴ/2009/02/12 ՎՏԲ-Հայաստան 
բանկ ՓԲԸ 

Կալաչ ՍՊԸ Սիլվա 
Հարությունի 
Համբարձումյան 
Սիփան-1 ՍՊԸ 
<Լուլիար> ՍՊԸ 



 ԵԿԴ/2768/02/11 Մադլեն Թաշչյան Սիլվա 
Համբարձումյան 

 ԵԱՔԴ/1706/02/11??
 ԿԴ/0346/02/09 ??



Պահանջ
նախագահող 

դատավոր

Գումարի բռնագանձման 
մասին

Արթուր Միշայի 
Մկրտչյան

673230 ՀՀ դրամ գումարի 
բռնագանձման պահանջի 
մասին

Աշոտ Խաչիկյան

300.000  ՀՀ դրամ գումարի 
բռնագանձման պահանջի 
մասին

Ռուբեն Ռաֆիկի 
Ներսիսյան

Գույքն արգելանքից հանելու 
մասին

Էդուարդ Գրիգորի 
Ամալյան 
Քաղաքացիական 
վերաքննիչ՝ Արթուր 
Վազգենի Սմբատյան

Գումար բռնագանձելու պ/մ  
09.07.2012 թվականի 
դրությամբ վարկի պարտքի 
ընդհանուր գումարը կազմել 
է 846.267,42 ԱՄՆ դոլարին 
համարժեք ՀՀ դրամ

Կարինե Գալֆրեդի 
Պետրոսյան



Գրավի առարկայի վրա 
բռնագանձում տարածելու 
պ/մ

Ալեքսեյ Արշալույսի 
Սուքոյան 
Քաղաքացիական 
վերաքննիչ՝ Նարինե 
Բարսեղյան Վճռաբեկ:
Վարդան Ավանեսյան

 Վարկային պայմանագրով 
առաջացած պարտքի 
գումարը բռնագանձելու պ/մ

Սամվել Եփրեմի 
Թադևոսյան

Գումարի բռնագանձման 
պահանջի մասին

Արսեն Արտուշի 
Բաբայան

գումարի պ/մ Գայանե Կարախանյան, 
Քաղաքացիական 
վերաքննիչ՝ Կարինե 
Բենիամինի Հակոբյան   
Վճռաբեկ: Գոռ Գագիկի 
Հակոբյան



Սիլվա Համբարձումյանից 
հօգուտ Մադլեն Թաշչյանի 
1/մեկ/ լումա բռնագանձելու, 
Սիլվա Համբարձումյանին, 
մամուլի միջոցներում 
համապատասխան տեքստ 
տպագրելու միջոցով, 
Մադլեն Թաշչյանից 
ներողություն խնդրելուն 
պարտավորեցնելու պ/մ

Գագիկ Ռաֆիկի 
Խանդանյան 
Քաղաքացիական 
վերաքննիչ՝ Նախշուն 
Գևորգի Տավարացյան   
Վճռաբեկ: Տիգրան 
Ռաֆիկի Պետրոսյան



վճիռը մերժվել կամ բավարարվել է 

24.05.2017թ.  վճիռ 1.ՙԳազպրոմ Արմենիա՚ փակ բաժնետիրական ընկերության հայցն ընդդեմ 
Սիլվա Հարությունի Համբարձումյանի` պարտքի բռնագանձման պահանջի մասին, բավարարել
2. Սիլվա Հարությունի Համբարձումյանից հօգուտ ՙԳազպրոմ Արմենիա՚ փակ բաժնետիրական 
ընկերության բռնագանձել է 660030 /վեց հարյուր վաթսուն հազար երեսուն/ ՀՀ դրամ` որպես 
պարտքի գումար: 
3. Սիլվա Հարությունի Համբարձումյանից հօգուտ ՙԳազպրոմ Արմենիա՚ փակ բաժնետիրական 
ընկերության բռնագանձել 13200/տասներեք հազար երկու հարյուր/ ՀՀ դրամ` որպես նախապես 

21.08.2015թ.վճիռ  Քաղաքացիական գործի վարույթը` ըստ հայցի ՀՀ ոստիկանության պետական 
պահպանության գլխավոր վարչության ընդդեմ Սիլվա Համբարձումյանի` գումար բռնագանձելու 
պահանջի մասին, կարճել:

16.06.2015թ. Վճիռ Մերժել ՙՀայր և Որդի Երիցյաններ՚ սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերության հայցը՝ գույքն արգելանքից հանելու պահանջի մասին:

21.07.2015թ. վճիռ ՝ Ըստ հայցի ՙՎՏԲ-Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության ընդդեմ ՙԿալաչ՚ ՍՊ 
ընկերության, Սիլվա Համբարձումյանի, ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերության, ՙԼուլիար՚ ՍՊ ընկերության` 
գումարի բռնագանձման և բռնագանձումը գույքի վրա տարածելու պահանջի մասին 
քաղաքացիական գործի վարույթը կարճել:



29.07.2014թ. վճիռ  Ըստ հայցի` ՙՎՏԲ-Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության ընդդեմ ՙԿալաչ՚ ՍՊ 
ընկերության, Սիլվա Համբարձումյանի` գրավի առարկայի վրա բռնագանձում տարածելու 
պահանջի մասին թիվ ԵԿԴ-0469/02/14 քաղաքացիական գործի վարույթը` ՙԿալաչ՚ ՍՊ 
ընկերության մասով կարճել: ՙ                                                                           ՎՏԲ-Հայաստան բանկ՚ ՓԲ 
ընկերության հայցն ընդդեմ Սիլվա Համբարձումյանի` գրավի առարկայի վրա բռնագանձում 
տարածելու պահանջի մասով բավարարել:                  19.07.2010թ. կնքված թիվ 065 վարկային 
պայմանագրի հիման վրա 2.115.643,14 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամի, ինչպես նաև 
07.09.2012թ-ից հետո մինչև պարտավորության փաստացի կատարումն այդ պայմանագրով 
սահմանված վճարման ժամանակացույցի համաձայն ժամկետանց չհամարվող հիմնական 
գումարի վրա տարեկան 10 տոկոս տոկոսադրույքով հաշվարկված տոկոսների, նույն 
ժամանակացույցերի համաձայն ժամկետանց և/կամ դարձող վարկերի և տոկոսների վրա 
օրական 0.2 տոկոս տոկոսադրույքով հաշվարկված տույժերի գումարի չափով և 19.11.2010թ.-ին 
կնքված թիվ 105 վարկային գծի տրամադրման պայմանագրի հիման վրա 484.391,41 ԱՄՆ 
դոլարին համարժեք ՀՀ դրամի, ինչպես նաև 07.09.2012թ.-ից հետո մինչև պարտավորության 
փաստացի կատարումն այդ պայմանագրով սահմանված վճարման ժամանակացույցի համաձայն 
30.08.2013թ. Վճիռ    ՀԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈԻԹՅՈԻՆ

28.03.2013 որոշում՝ ՊրոԿրեդիտ Բանկ̔ ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչ Ռուբեն Հլղաթյանի ներկայացված 
հայցադիմումը վերադարձնել:  հիմք՝ ՚ՊրոԿրեդիտ Բանկ̔ ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչ Ռուբեն 
Հլղաթյանի կողմից 28.03.2013թ. ներկայացված գրութան

03.07.2013թ. Վճիռ՝ Հայցը բավարարել մասնակի 
Հայցը բավարարել մասնակի 
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկե ՓԲԸ-ի և «Սիլվի ԷյՋիե ՍՊԸ-ի միջև 16.07.2010թ-ին ստորագրված թիվ 
065 վարկային պայմանագրի (այդ թվում՝ 20.08.2010թ-ին «Սիլվի Էյջե ՍՊԸ-ի, «Կալաչե ՍՊԸ-ի, 
Սիլվա Համբարձումյանի և «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկե ՓԲԸ-ի միջև կնքված պարտքը փոխանցելու 
մասին թիվ 077 համաձայնագրի և հետագա փոփոխությունների) հիման վրա 2 115 643.14 ԱՄՆ 
դոլարին համարժեք ՀՀ դրամի, ինչպես նաև 07.09.2012թ-ից հետո մինչև պարտավորության 
փաստացի կատարումն նույն պայմանագրով սահմանված վճարման ժամանակացույցի 
համաձայն ժամկետանց չհամարվող հիմնական գումարի վրա տարեկան 10% տոկոսադրույքով, 
իսկ ժամկետանց դարձած և/կամ դարձող հիմնական գումարների և տոկոսների վրա՝ օրական 
0.2% տոկոսադրույքով հաշվարկված տույժերի, և որպես պետական տուրքի գումար վճարված 17 
437 130.80 ՀՀ դրամի չափով գումար բռնագանձել «Կալաչե ՍՊԸ-ից, Սիլվա Համբարձումյանից և 
«Սիփան-1ե ՍՊԸ-ից և բռնագանձումը տարածել՝ 
Սիլվա Համբարձումյանի կողմից գրավադրված ք. Երևան, Վ. Փափազյան փող., հ. 21/4 հասցեում 
գտնվող անշարժ գույքի (սեփականության վկայական թիվ 2762714, տրված 08.07.2010թ-ին), ք. 
Երևան, Վ. Փափազյան փող., հ. 21/5 հասցեում գտնվող անշարժ գույքի (սեփականության 
վկայական թիվ 2762713, տրված 08.07.2010թ-ին), ք. Երևան, Աճառյան փող., հ. 40/14 հասցեում 
գտնվող անշարժ գույքի (սեփականության վկայական թիվ 2667415, տրված 09.07.2010թ-ին) վրա։
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկե ՓԲԸ-ի և «Կալաչե ՍՊԸ-ի միջև 19.11.2010թ-ին կնքված է թիվ 105 
վարկային գծի տրամադրման պայմանագրի հիման վրա 484 391.41 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ 



25.04.2012թ. Վճիռ՝ Մադելին-Սեթրակ Թաշջյանի հայցը բավարարել մասնակիորեն։
Սիլվա Հարությունի Համբարձումյանին պարտավորեցնել, որ նա «Հետք», «168 ժամ», «Չորորդ 
ինքնիշխանություն» և «Ժողովուրդ» մամուլի միջոցներում, որոնք տպագրել են իր` Մադելին 
Թաշջյանի անունից կատարված պնդումները, տպագրի հետևյալ տեքստը` «Ես` Սիլվա 
Համբարձումյանս, ներողություն եմ խնդրում Մադելին Թաշջյանից, մամուլի միջոցով նրա 
անունից ակնհայտ սուտ տեղեկություններ հաղորդելու, նրան վիրավորելու և զրպարտելու 
համար»։
Սիլվա Հարությունի Համբարձումյանից հօգուտ Մադելին-Սեթրակ Թաշջյանի բռնագանձել 1 
(մեկ) լումա` որպես մամուլում Մադելին Թաշջյանին վիրավորելու և զրպարտելու համար։
Հայցը` մնացած մասով, մերժել` անհիմն լինելու հիմքով։



վերաքննիչ բողոքը մերժվել կամ բավարարվել է 
վճռաբեկ բողոքը մերժվել կամ 

բավարարվել է 

06.11.2015թ. Վերաքննիչ որոշում՝ Վերաքննիչ 
բողոքը բավարարել: Բեկանել Երևան քաղաքի Ավան 
և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր 
իրավասության դատարանի 16.06.2015 թվականի 
վճիռը և գործն ուղարկել նույն դատարան` նոր 
քննության: 



 26.11.2014թ. Վերաքննիչ որոշում՝ Վերաքննիչ 
բողոքը մերժել: Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-
Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր 
իրավասության դատարանի 29.07.2014թ. թիվ ԵԿԴ 
0469/02/14 վճիռը թողնել անփոփոխ` օրինական ուժի 
մեջ: 

17.07.2015թ. Վճռաբեկ որոշում ՝ 
Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: 
Բեկանել ՀՀ վերաքննիչ 
քաղաքացիական դատարանի 
26.11.2014 թվականի որոշումը և 
գործի վարույթը` ըստ հայցի 
<<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ-ի 
ընդդեմ Սիլվա Համբարձումյանի` 
գրավի առարկայի վրա 
բռնագանձում տարածելու 
պահանջի մասով, կարճել: 
2. <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>

05.11.2013թ. Վերաքննիչ որոշում՝  Վերաքննիչ 
բողոքը մերժել: Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-
Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր 
իրավասության դատարանի 03.07.2013 թվականի 
վճիռը թողնել անփոփոխ` օրինական ուժի մեջ:
2. Վերաքննիչ բողոքի համար հետաձգված 
պետական տուրքի գումարը բռնագանձել հօգուտ 
Հայաստանի Հանրապետության հետևյալ կարգով` 
1. <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ-ի և <<Սիլվի 
ԷյՋի>> ՍՊԸ-ի միջև 16.07.2010 թվականին 
ստորագրված թիվ 065 վարկային պայմանագրի (այդ 
թվում՝ 20.08.2010 թվականին <<Սիլվի ԷյՋի>> ՍՊԸ-ի, 
<<Կալաչ>> ՍՊԸ-ի, Սիլվա Համբարձումյանի և <<ՎՏԲ-
Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ-ի միջև կնքված պարտքը 
փոխանցելու մասին թիվ 077 համաձայնագրի և 
հետագա փոփոխությունների) հիման վրա 
2.115.643.14 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամի, 
ինչպես նաև 07.09.2012 թվականից հետո մինչև 
պարտավորության փաստացի կատարումը նույն 
պայմանագրով սահմանված վճարման 

15.01.2014 Վճռաբեկ որոշում ՝ 
Վերադարձնել թիվ ԵԿԴ/2009/02/12 
քաղաքացիական գործով ՀՀ 
վերաքննիչ քաղաքացիական 
դատարանի 05.11.2013 թվականի 
որոշման դեմ Ընկերության, 
Կազմակերպության և Սիլվա 
Համբարձումյանի բերած վճռաբեկ 
բողոքը:



18.10.2012թ. Վերաքնիչ որոշում՝ Վերաքննիչ բողոքը 
մերժել: Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ 
վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության 
դատարանի 25.04.2012 թվականի վճիռը թողնել 
անփոփոխ` օրինական ուժի մեջ:

12.12.2012թ. Վճռաբեկ որոշում՝ 
Վերադարձնել թիվ 
ԵԿԴ/2768/02/11 քաղաքացիական 
գործով ՀՀ վերաքննիչ 
քաղաքացիական դատարանի 
18.10.2012 թվականի որոշման դեմ 
Սիլվա Համբարձումյանի բերած 
վճռաբեկ բողոքը:



գործի համար Հայցվոր Պատասխանող
3-րդ 
անձ

ՎԴ/3060/05/14 Սիլվա 
Համբարձումյան 

ՀՀ 
Առողջապահության 
նախարարության 
աշխատակազմի 
առողջապահական 
պետական 
տեսչություն 

ՎԴ/1037/05/14 Սիլվա 
Համբարձումյան , 
Սիփան-1 ՍՊԸ 

ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ 
ծառայություն 



ՎԴ/0686/05/12 Սիլվա 
Համբարձումյան 

Երևանի 
քաղաքապետ , 
Երևանի 
քաղաքապետարան 



Պահանջ
նախագահող 

դատավոր

28.06.2013թ թիվ 29/1 
որոշումն անվավեր 
ճանաչելու պ/մ

Արթուր Ծատուրյան  
Վարչական 
վերաքննիչ: Աշոտ 
Սարգսյան

թիվ 01/02-1107/14 
կատարողական 
վարույթը 
շարունակելու 
գործողությունները ոչ 
իրավաչափ ճանաչելու 
և թիվ 01/02-1107/14 
կատարողական 
վարույթը կարճելուն 
պարտավորեցնելու պ/մ

Մերի 
Համբարձումյան



15.11.2011թ. թիվ Վ-37/8 
որոշումը, դրա 
վերաբերյալ 
ներկայացվածբողոքը 
մերժելու մասին 
23.12.2011թ. որոշումը, 
ինչպես նաև 
շինարարության 
թույլտվությամբ 
սահմանված 
ժամկետում 
կառուցապատումն 
ավարտելու կամ 
սեփականության 
իրավունքով 
պատկանող 
քաղաքաշինական 
գործունեության 
օբյեկտն օատրելու 
մասին 
նախազգուշացումը 

Աղասի Դարբինյան



վճիռը մերժվել կամ բավարարվել է 
վերաքննիչ բողոքը 

մերժվել կամ 
բավարարվել է 

23.12.2016թ. վճիռ՝ Սիլվա Հարությունի Համբարձումյանի 
հայցը` ընդդեմ ՀՀ առողջապահության նախարարության 
աշխատակազմի առողջապահական պետական 
տեսչության` ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչության 
պետի տեղակալ Ա.Լազարևի 28.06.2013թ. թիվ 29/1 
որոշումն անվավեր ճանաչելու պահանջի մասին, մերժել։

14.11.2018թ. Ժամ 
1:30 նշանակվել է 
դատական նիստ

14.03.2014թ. որոշում
հայցադիմոիմի ընդունումը մասնակիորեն մերժելոի եվ 
մնացած մամով հայցադիմումը վերադարձնելու մասին՝
՝ Սիլվա Համբարձումյանի և <<Սիփան-1» ՍՊԸ-ի կողմից 
ընդդեմ ՀՀ արդարադատության նախարարության 
դատական ակտերի հարկադիր կատարման 
ծառայության ՀՀ վարչական դատարան ներկայացված 
հայցադիմումի ընդունումը՝ թիվ 01/02– 1107/14 
կատարողական վարույթը շարունակելու Ծառայության 
Երնանի Կենտրոն և Նորք– Մարաշ բաժնի ավագ 
հարկադիր կատարող Ա. Ստեփանյանի 
գործողությունները ոչ իրավաչափ ճանաչելու 
հայցապահանջի մասով մերժել։
Սիլվա Համբարձումյանի և <<Սիփան–1>> ՍՊԸ-ի կողմից 
ընդդեմ ՀՀ արդարադատության նախարարության 
դատական ակտերի հարկադիր կատարման 
ծառայության ՀՀ վարչական դատարան ներկայացված 
հայցադիմումը՝ Ծառայությանը թիվ 01/02-1107/14 
կատարողական վարույթը կարճելուն պարտավորեցնելու 
հայցապահանջի մասով վերադարձնել։



20.02.2013թ. Վճիռ՝ Սիլվա Համբարձումյանի հայցը 
բավարարել։
Անվավեր ճանաչել 22.09.2011 թվականի թիվ 01/19-8123 
գրությամբ Սիլվա Համբարձումյանին ներկայացված 
նախազգուշացումը, «Վարչական իրավախախտման 
գործի վերաբերյալ» Երևանի քաղաքապետի 15.11.2011 
թվականի թիվ Վ-37/8 որոշումը և Երևանի 
քաղաքապետարանի վարչական իրավախախտումների 
գործերով հարուցված վարույթի շրջանակներում գործերի 
ուսումնասիրման, նախապատրաստման և հաշվառման 
աշխատանքներ իրականացնող հանձնաժողովի 
նախագահի 23.12.2011 թվականի թիվ 44/Հ-6340 
վարչական ակտը։

12.09.2013թ 
վերաքննիչ որոշում՝ 
Երևանի 
քաղաքապետի 
վերաքննիչ բողոքը 
մերժել` թիվ 
ՎԴ/0686/05/12 
վարչական գործով 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
վարչական 
դատարանի 2013 
թվականի 
փետրվարի 20-ի 
վճիռը թողնելով 
անփոփոխ։



վճռաբեկ բողոքը 
մերժվել կամ 

բավարարվել է 



30.10.2013թ. Վճռաբեկ 
բողոքը 
վերադարձնելու 
մասին որոշում՝ 
Վերադարձնել թիվ 
ՎԴ/0686/05/12 
վարչական գործով ՀՀ 
վարչական վերաքննիչ 
դատարանի 12.09.2013 
թվականի որոշման 
դեմ Երևանի 
քաղաքապետի բերած 
վճռաբեկ բողոքը:



գործի համար Հայցվոր Պատասխանող
3-րդ 
անձ

ՎԴ/0757/05/15 ՀՀ ԳՆ 
սննդամթերքի 
անվտանգության 
պետական 
ծառայություն 

Սիլվա 
Համբարձումյան 
<<ԿԱԼԱՉ>> ՍՊԸ-ի 
տնօրեն 

ՎԴ/7103/05/13 Երևան համայնքի 
Ավան վարչական 
շրջան 

Սիլվա 
Համբարձումյան 

ՎԴ/7011/05/13 ՀՀ աշխատանքի 
պետական 
տեսչություն 

Սիլվա 
Համբարձումյան 



 ՎԴ/1198/05/10 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Սիլվա 
Համբարձումյան, 
Լուլիար ՍՊԸ  



Պահանջ
նախագահող 

դատավոր

300000 դրամ 
գումար 
բռնագանձելու պ/մ

Միքայել Գագիկի 
Մելքումյան, 
Վարչական 
վերաքննիչ: Արա 
Բաբայան

90210 դրամ գումար 
բռնագանձելու պ/մ

Կարեն Բաղիշի 
Մաթևոսյան

8243720 դրամ 
գումար 
բռնագանձելու պ/մ

Արծրուն 
Միրզոյան



տուգանքի,պետ.տու
րքի գումարների 
բռնագանձման և 
մաքսային 
պարտավորության 
կատարմանը 
պարտավորեցնելու 
պ/մ

Հովսեփ Բեդևյան, 
վերաքննիչ՝ Աշոտ 
Սարգսյան, 
Վճռաբեկ՝ Տիգրան 
Պետրոսյան



վճիռը մերժվել կամ բավարարվել է 

19.04.2016թ. Վճիռ՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի 
անվտանգության պետական ծառայության ընդդեմ Սիլվա Համբարձումյանիª 
գումարի բռնագանձման պահանջի մասին, մերժել:
Անվավեր ճանաչել ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի 
անվտանգության պետական ծառայության պետի 12.06.2014 թվականի թիվ 87 
որոշումը:

29.04.2014թ. վճիռ՝ Երևան համայնքի հայցը բավարարել։ 
Սիլվա Հարությունի Համբարձումյանից հօգուտ Երևան համայնքի 
բռնագանձել 90.210 դրամ գույքահարկ, որից ապառք` 72.400 դրամ, տույժ` 
17.810 դրամ, ինչպես նաև 1.804 դրամ՝ որպես նախապես վճարված 
պետական տուրքի փոխհատուցում։

31. 05.2017թ. վարչական գործի վարույթը կասեցնելու մասին որոշում՝Ըստ 
հայցի ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչության իրավահաջորդ ՀՀ 
առողջապահության նախարարության աշխատակազմի առողջապահական 
պետական տեսչության ընդդեմ Սիլվա Համբարձումյանի` «8.243.720 
տուգանքի գումարը բռնագանձելու» պահանջի մասին, վարչական գործի 
վարույթը կասեցնել՝ ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանում քննվող թիվ 
ՎԴ/7011/05/13 վարչական գործով գործն ըստ էության լուծող դատական ակտ 
կայացնելը։   Որոշման մեջ թիվը սխալ է նշված 31.05.2017թ. դատական 
նիստի ընթացքում ՀՀ վարչական դատարանը դատական տեղեկատվական 
համակարգից պարզել է, որ ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի 
/նախագահող դատավոր Ա. Սարգսյան, դատավորներ Ա. Աբովյան, Ք. 
Մկոյան/ որոշմամբ 15.05.2017թ. թիվ ՎԴ/3060/05/14 վարչական գործով 
հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ և նշանակվել է դատական նիստ 
2018թ.հունիսի 20-ին: 
Դատարանը գտնում է, որ սույն վարչական գործի վարույթը պետք է 
կասեցնել մինչև թիվ ՎԴ/3060/05/14 վարչական գործով գործն ըստ էության 
լուծող դատական ակտ կայացնելը, քանի որ թիվ ՎԴ/3060/05/14 վարչական 
գործով վիճարկվում է սույն վարչական գործով բռնագանձման հիմք 
հանդիսացող ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչության պետի տեղակալ Ա. 



03.11.2011թ. Վճիռ, ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի հայցը 
բավարարել` Սիլվա Համբարձումյանից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի 
բռնագանձել 18.310.135 դրամ։
Սիլվա Համբարձումյանի հակընդդեմ հայցն ընդդեմ ՀՀ ԿԱ պետական 
եկամուտների կոմիտեի` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՄՃՓ տարածաշրջանային մաքսատան 
պետի 04.03.2010թ. թիվ 45 վարչական տույժ նշանակելու մասին որոշումն 
անվավեր ճանաչելու պահանջի մասին` մերժել։
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի հայցով ընդդեմ «Լուլիար» ՍՊԸ-ի` 
ՀՀ մաքսային օրենսգրքի 40-րդ հոդվածով նախատեսված պարտավորության 
կատարմանը «Լուլիար» ՍՊԸ-ին պարտավորեցնելու պահանջի մասով, սույն 
վարչական գործի վարույթը կարճել։ 
Սիլվա Համբարձումյանից հօգուտ հայցվորի բռնագանձել 366.203 դրամ 
պետական տուրքի փոխհատուցման գումար։ 
Վճիռն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից մեկ ամիս 
հետո և կարող է բողոքարկվել վերաքննության կարգով՝ ՀՀ վարչական 
վերաքննիչ դատարան։



վերաքննիչ բողոքը 
մերժվել կամ բավարարվել 

է 

վճռաբեկ բողոքը 
մերժվել կամ 

բավարարվել է 

09.11.2016թ. Վերքաննիչ 
որոշում՝ Վերաքննիչ բողոքը 
մերժել՝ Հայաստանի 
Հանրապետության 
վարչական դատարանի 2016 
թվականի ապրիլի 19-ի թիվ 
ՎԴ/0757/05/15 վարչական 
գործով կայացրած վճիռը 
թողնել անփոփոխ: 



19.09.2012թ. վերաքննիչ 
որոշում՝ Վերաքննիչ բողոքը 
մերժել և Հայաստանի 
Հանրապետության 
վարչական դատարանի 
03.11.2011 թվականի վճիռը 
թողնել անփոփոխ։
2. Սիլվա Համբարձումյանից 
հօգուտ պետական բյուջեի 
բռնագանձել 539.305 դրամ` 
որպես վերաքննիչ բողոքի 
համար հետաձգված 
պետական տուրքի գումար։

21.11.2012թ. Վճռաբեկ 
բողոքը վերադարձնելու 
մասին որոշում՝ 
Վերադարձնել թիվ 
ՎԴ/1198/05/10 վարչական 
գործով ՀՀ վարչական 
վերաքննիչ դատարանի 
19.09.2012 թվականի 
որոշման դեմ Սիլվա 
Համբարձումյանի 
ներկայացուցչի բերած 
վճռաբեկ բողոքը:



գործի համար դիմող Պատասխանող
3-րդ 
անձ

ՎԴ/104976/03/13 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 
Կապանի ՏՀՏ 

Սիլվա 
Համբարձումյան` 
<<Սիփան 1 >> ՍՊԸ 
տնօրեն 

ՎԴ/45884/03/13 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 
Կապանի ՏՀՏ 

Սիլվա 
Համբարձումյան 
<<Սիփան-1>> ՍՊԸ 
տնօրեն 

ՎԴ/32045/03/13 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 
Կապանի ՏՀՏ 

Սիլվա 
Համբարձումյան 
<<Սիփան-1>> ՍՊԸ 
տնօրեն 

 ՎԴ/16142/03/11 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 
Արաբկիրի ՀՏ 

Սիլվա 
Համբարձումյան 
<<Կալաչ>> ՍՊԸ 
տնօրեն



Պահանջ
նախագահող 

դատավոր

վճիռը մերժվել 
կամ բավարարվել 

է 

20.000 / 224788 Արգիշտի Ղազարյան 20.11.2013թ.-ին 
վճարման 
կարգադրությունը 
մտել է ուժի մեջ

20.000/08.05.2013թ. 
թիվ 212744 
որոշում/

Ալեքսանդրա 
Ալեքսեյի 
Հարությունյան

ընթացքի մեջ է 

20.000/31.01.2013թ. 
թիվ 212709 
որոշում/

Արծրուն Միրզոյան 29.05.2013թ.-ին 
վճարման 
կարգադրությունը 
մտել է ուժի մեջ

20.000 / 17.06.2011 

որոշում թիվ 
158121/

Արգիշտի Ղազարյան 10.10.2011թ.-ին 
վճարման 
կարգադրությունը 
մտել է ուժի մեջ



գործի համար Հայցվոր Պատասխանող 3-րդ անձ

ԵԿԴ/3494/02/09 Լուլիար ՍՊԸ Լեռնամետալուրգիայ
ի ինստիտուտ ՓԲԸ 



Պահանջ
նախագահող 

դատավոր

Գործարքն անվավեր 
ճանաչելու և 17.039.978 
դրամի պ/մ

Էդիկ Ավետիսյան 
վերաքննիչ՝ Կարեն  
Չիլինգարյան, 
վճռաբեկ՝ Գոռ  
Հակոբյան



վճիռը մերժվել կամ բավարարվել է 

10.03.2010թ. Վճիռ՝ «Լուլիար» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հայցն 
ընդդեմ «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության` 08.07.2009թ, 
28.07.2009, 16.09.2009թվականներին ստորագրված հարգորոշիչ հետազոտման աշխատանքների 
հանձնման ընդունման գործարքները անվավեր ճանաչելու և պատասխանողից 24.039.978 դրամ 
որպես հայցվոր «Լուլիար» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից 
ծառայությունների մատուցման պայմանագրով սահմանված իր պարտավորությունների 
չկատարման արդյունքում պատասխանողին փոխանցված գումար բռնագանձելու պահանջի 
մասին` մերժել։   31.07.2015թ. վճիռ՝<<Լուլիար>> ՍՊ ընկերության սկզբնական հայցը մերժել` 
անհիմն լինելու հիմքով:
<<Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ>> ՓԲ ընկերության հակընդդեմ հայցը բավարարել:
<<Լուլիար>> ՍՊ ընկերությունից հօգուտ <<Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ>> ՓԲ 
ընկերության բռնագանձել 21.463200 (քսանմեկ միլիոն չորս հարյուր վաթսուներեք հազար երկու 
հարյուր) ՀՀ դրամ գումար, որից` 17.174800 (տասնյոթ միլիոն մեկ հարյուր յոթանասունչորս 
հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամը` որպես պարտքի գումար, 4.278400 (չորս միլիոն երկու հարյուր 
յոթանասունութ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամը` որպես բանկային տոկոսագումար, 10000 (տաս 
հազար) ՀՀ դրամը` որպես նախապես վճարված պետական տուրքի գումար։
2011 թվականի հուլիսի 27-ից մինչև պարտքն ամբողջությամբ վերադարձնելու օրը, պարտքի 
մայր գումարի` 17.174800 (տասնյոթ միլիոն մեկ հարյուր յոթանասունչորս հազար ութ հարյուր) 
ՀՀ դրամի վրա, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով հաշվարկել նախատեսված 
տոկոսներ, ըստ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանված 
հաշվարկային դրույքի և այն <<Լուլիար>> ՍՊ ընկերությունից բռնագանձել հօգուտ 
<<Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ>> ՓԲ ընկերության, միաժամանակ <<Լուլիար>> ՍՊ 
ընկերությունից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի բռնագանձել 
հաշվեգրվելիք տոկոսների ընդհանուր հանրագումարի 2 /երկու/ տոկոսը` որպես 
հայցապահանջի բավարարված մասին համապատասխան պետական տուրքի գումար։
<<Լուլիար>> ՍՊ ընկերությունից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 



վերաքննիչ բողոքը մերժվել կամ բավարարվել է 
վճռաբեկ բողոքը 

մերժվել կամ 
բավարարվել է 

21.10.2010թ. Վերաքննիչ որոշում՝ Թիվ ԵԿԴ/3494/02/09 
քաղաքացիական գործով, ըստ հայցի «Լուլիար» ՍՊ 
ընկերության ընդդեմ «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» 
ՓԲ ընկերության` 08.07.2009թ., 28.07.2009թ., 16.09.2009թ. 
ստորագրված հարգորոշիչ հետազոտման աշխատանքների 
հանձնման-ընդունման գործարքներն անվավեր ճանաչելու և 
պատասխանողից 24.039.978 դրամ« որպես հայցվոր «Լու-
լիար» ՍՊ ընկերության կողմից ծառայությունների 
մատուցման պայմանագրով սահմանված իր 
պարտավորությունների չկատարման արդյունքում 
պատասխանողին փոխանցված գումար« բռնա-գանձելու 
պահանջի մասին, Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ 
վարչական շրջանների ընդ-հանուր իրավասության 
դատարանի 10.03.2010թ. վճռի դեմ հայցվորի կողմից բերված 
վերաքննիչ բողոքը մերժել և նշված վճիռը թողնել օրինական 
ուժի մեջ։
«Լուլիար» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի 
բռնագանձել վերաքննիչ բողո-քի համար սահմանված 
պետական տուրքի 731.199 դրամ գումարը։

01.04.2011թ. Վճռաբեկ 
որոշում՝ Վճռաբեկ բողոքը 
բավարարել։ Բեկանել ՀՀ 
վերաքննիչ 
քաղաքացիական 
դատարանի 21.10.2010 
թվականի որոշումը և 
գործն ուղարկել Երևանի 
Կենտրոն և Նորք-Մարաշ 
վարչական շրջանների 
ընդհանուր 
իրավասության առաջին 
ատյանի դատարան՝ նոր 
քննության։



գործի համար Հայցվոր Պատասխանող
3-րդ 
անձ

ԵԿԴ/1923/02/15 Շահեն Վոլոդյայի 
Խաչատրյան 

Լուլիար ՍՊԸ 

ԵԿԴ/3476/02/14 ՀՀ Սյունիքի 
մարզի Լիճք 
համայնքի 
ղեկավար 

<Լուլիար> ՍՊԸ 

ԵԿԴ/3474/02/14 ՀՀ Սյունիքի 
մարզի Տաշտուն 
համայնքի 
ղեկավար 

<Լուլիար> ՍՊԸ 

ԵԿԴ/3065/02/14 Սյունիքի մարզի 
Լիճք համայնք 

Լուլիար ՍՊԸ 

ԵԿԴ/3064/02/14 Սյունիքի մարզի 
Տաշտուն 
համայնք 

Լուլիար ՍՊԸ 



ԵԿԴ/1830/02/13 <<Արթուր և 
Աննա>> ՍՊԸ 

<<Լուլիար>> ՍՊԸ 

ԵԿԴ/2974/02/12 Վահան ԵՀԱ ՍՊԸ Լուլիար ՍՊԸ 

ԵԿԴ/0655/02/12 Գագիկ 
Վարազդատի 
Մարկոսյան 

Լուլիար ՍՊԸ 



Պահանջ
նախագահող 

դատավոր

Աշխատավարձի 
բռնագանձման պ/մ

Ռուբեն Ներսիսյան

գումար բռնագանձելու 
պ/մ

Ռուբեն Կորյունի 
Ափինյան

գումար բռնագանձելու 
պ/մ

Ռուբեն Կորյունի 
Ափինյան

Գումար բռնագանձելու 
պ/մ

Կարինե Գալֆրեդի 
Պետրոսյան

Գումար բռնագանձելու 
պ/մ

Էդիկ Վարազդատի 
Ավետիսյան



14.500.000 դրամ գումարի 
բռնագանձման պ/մ

Արայիկ Միխայիլի 
Մելքումյան, Ռուբեն 
Ռաֆիկի Ներսիսյան, 
վերաքննիչ՝ Նարինե 
Տարիելի Բարսեղյան

30.728400 ՀՀ դրամ 
Գումարի բռնագանձման 
պ/մ

Գագիկ Ռաֆիկի 
Խանդանյան

7500 ԱՄՆ դոլարին 
համարժեք ՀՀ դրամ 
գումար բռնագանձելու 
պ/մ

Ռուբեն Ռաֆիկի 
Ներսիսյան



վճիռը մերժվել կամ բավարարվել է 

29.01.2016թ. Վճիռ՝ Շահեն Խաչատրյանի ընդդեմ «Լուլիար» ՍՊԸ-ի` աշխատավարձի 
բռնագանձման պահանջի մասին, մերժել։

17.08.2015թ. Վճիռ՝ Հայցն ամբողջությամբ բավարարել։
Պատասխանող «Լուլիար» ՍՊԸ-ից հօգուտ ՀՀ Սյունիքի մարզի Լիճք համայնքի բռնագանձել` 
1.672.169 ՀՀ դրամ, որից 1.300.000 ՀՀ դրամը, որպես պարտավորության մայր գումար, 372.169 ՀՀ 
դրամը՝ հաշվարկված տույժի գումար։
Պատասխանող «Լուլիար» ՍՊԸ-ից հօգուտ ՀՀ Սյունիքի մարզի Լիճք համայնքի բռնագանձել 
սերվիտուտի պայմանագրի 2.4 կետի «բ» ենթակետով սահմանված՝ 1.300.000 ՀՀ դրամ գումարի 
նկատմամբ հաշվարկվող տուգանքը օրական 0.05 տոկոս դրույքաչափով՝ սկսած 25.08.2014թ. 
մինչև պարտավորության կատարման օրը։
Պատասխանող «Լուլիար» ՍՊԸ-ից հօգուտ հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի բռնագանձել 33.443,38 
ՀՀ դրամ, որպես պետական տուրքի գումար։
Պատասխանող «Լուլիար» ՍՊԸ-ից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի բռնագանձել սերվիտուտի 
պայմանագրի 2.4 կետի «բ» ենթակետով սահմանված՝ 1.300.000 ՀՀ դրամ գումարի նկատմամբ, 
սկսած 25.08.2014թ. մինչև պարտավորության կատարման օրը, հաշվարկվող օրական 0.05 տոկոս 
դրույքաչափով հաշվարկվող տուգանքի ընդհանուր գումարի երկու տոկոսի չափով պետական 
տուրքի գումար։
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության 
17.08.2015թ. Վիճռ՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի Լիճք համայնքի հայցը բավարարել մասնակի։
Պատասխանող «Լուլիար» ՍՊԸ-ից հօգուտ ՀՀ Սյունիքի մարզի Լիճք համայնքի բռնագանձել` 
367.562 ՀՀ դրամ, որից 201.250 ՀՀ դրամը, որպես պարտավորության մայր գումար, 166.312 ՀՀ 
դրամը՝ հաշվարկված տույժի գումար։
Պատասխանող «Լուլիար» ՍՊԸ-ից հօգուտ ՀՀ Սյունիքի մարզի Լիճք համայնքի բռնագանձել 
սերվիտուտի պայմանագրի 2.4 կետի «բ» ենթակետով սահմանված՝ 201.250 ՀՀ դրամ գումարի 
նկատմամբ հաշվարկվող տուգանքը օրական 0.05 տոկոս դրույքաչափով՝ սկսած 25.08.2014թ. 
մինչև պարտավորության կատարման օրը։
Հայցը՝ մնացաց մասո մերժել։
Պատասխանող «Լուլիար» ՍՊԸ-ից հօգուտ հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի բռնագանձել 7.351,24 ՀՀ 
դրամ, որպես պետական տուրքի գումար։
Պատասխանող «Լուլիար» ՍՊԸ-ից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի բռնագանձել սերվիտուտի 
պայմանագրի 2.4 կետի «բ» ենթակետով սահմանված՝ 201.250 ՀՀ դրամ գումարի նկատմամբ, 
սկսած 25.08.2014թ. մինչև պարտավորության կատարման օրը, հաշվարկվող օրական 0.05 տոկոս 
դրույքաչափով հաշվարկվող տուգանքի ընդհանուր գումարի երկու տոկոսի չափով պետական 
տուրքի գումար։
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության 
31.07.2014թ. Որոշում՝ Հայցադիմումը վերադարձնելու մասին 

30.07.2014թ. Որոշում՝ Հայցադիմումը վերադարձնելու մասին



14.05.2014թ. Վճիռ՝ ՙԱրթուր և Աննա՚ ՍՊ ընկերության ընդդեմ ՙԼուլիար՚ ՍՊ ընկերության` 14 500 
000 ՀՀ դրամ գումարի, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածով սահմանված կարգով 
հաշվարկվող տոկոսների բռնագանձման պահանջների մասին հայցը մերժել: 
ՙԱրթուր և Աննա՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 
բռնագանձել 290 000 (երկու հարյուր իննսուն հազար) ՀՀ դրամ` որպես դատարանի որոշմամբ 
վճարումը հետաձգված ու օրենքով սահմանված չափով վճարման ենթակա պետական տուրքի 
գումար:
ՀՀ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության 
առաջին ատյանի դատարանի 07.08.2013 թվականի որոշմամբ կիրառված հայցի ապահովման 
արդյունքում ՙԼուլիար՚ ՍՊ ընկերությանը պատկանող գույքի և (կամ) դրամական միջոցների վրա 
հայցագնիª 14 500 000 /տասնչորս միլիոն հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ գումարի չափով դրված 
արգելանքը վերացնել սույն վճիռը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո:   26.02.2015թ. վճիռ՝ 
«Արթուր և Աննա» ՍՊ ընկերության հայցը ընդդեմ «Լուլիար» ՍՊ ընկերության` գումարի 
բռնագանձման պահանջի մասին, մերժել։
«Արթուր և Աննա» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի բռնագանձել 435.000 /չորս 
հարյուր երեսունհինգ հազար / ՀՀ դրամ` որպես վերաքննիչ բողոքի համար սահմանված և 
դատարանի որոշմամբ հետաձգված պետական տուրքի գումար։
25.06.2013թ. Վճիռ՝ «Վահան ԵՀԱ» ՍՊ ընկերության հայցը բավարարել մասնակիորեն։
«Լուլիար» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ «Վահան ԵՀԱ» ՍՊ ընկերության բռնագանձել 34.456800 
(երեսունչորս միլիոն չորս հարյուր հիսունվեց հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ գումար, որից 
30.728400 (երեսուն միլիոն յոթ հարյուր քսանութ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամը` որպես 
պարտքի գումար, իսկ 3.728400 (երեք միլիոն յոթ հարյուր քսանութ հազար չորս հարյուր) ՀՀ 
դրամը` որպես հաշվարկված տույժի գումար։
«Լուլիար» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 
բռնագանձել 689136 (վեց հարյուր ութսունինը հազար մեկ հարյուր երեսունվեց) ՀՀ դրամ` որպես 
պետական տուրքի գումար։ 
Հայցը մնացած մասերով մերժել` անհիմն լինելու հիմքով։
 09.07.2013թ. Վճիռ՝ «Լուլիար» ՍՊ ընկերութունից հօգուտ Գագիկ Վարազդատի Մարկոսյանի 
բռնագանձել կատարված աշխատանքի վճարը` 7500 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի չափով։
«Լուլիար» ՍՊ ընկերութունից հօգուտ Գագիկ Վարազդատի Մարկոսյանի բռնագանձել ՀՀ 
քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով նախատեսված տոկոսները /ըuտ 
համապատաuխան ժամանակահատվածների համար ՀՀ կենտրոնական բանկի uահմանած 
բանկային տոկոuի հաշվարկային դրույքների /15.10.2010 թվականից հաշված մինչև 
պարտավորությունների լրիվ կատարումը` 09.07.2013թվ. դրությամբ։
«Լուլիար» ՍՊ ընկերութունից հօգուտ Գագիկ Վարազդատի Մարկոսյանի բռնագանձել, որպես 
դատական ծախս` փաստաբանի վճարը 300.000 դրամի չափով։
«Լուլիար» ՍՊ ընկերութունից հօգուտ հօգուտ պետական բյուջեի բռնագանձել 150 ԱՄՆ դոլարին 
բռնագանձման պահին համարժեք ՀՀ դրամ, որպես պետական տուրք։
Հայցապահանջը մնացած մասով` մերժել։
Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 
23.03.12թվականի որոշմամբ կիրառված հայցի ապահովումը, որով հայցագնի` 7500 ԱՄՆ 
դոլլարին համարժեք դրամի և 400.000 դրամի չափով արգելանք է դրվել «Լուլիար» ՍՊ 
ընկերությանը պատկանող գույքի և դրամական միջոցների վրա, պահպանել մինչև վճռի 



վերաքննիչ բողոքը մերժվել կամ 
բավարարվել է 

վճռաբեկ բողոքը 
մերժվել կամ 

բավարարվել է 



10.09.2014թ. Վերաքննիչ որոշում՝ Վերաքննիչ 
բողոքը բավարարել: Երևան քաղաքի Կենտրոն և 
Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր 
իրավասության դատարանի 14.05.2014թ. թիվ 
ԵԿԴ 1830/02/13 վճիռը բեկանել և գործն ուղարկել 
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ 
վարչական շրջանների ընդհանուր 
իրավասության դատարան` նոր քննության:



գործի համար Հայցվոր Պատասխանող
3-րդ 
անձ

ՎԴ/5542/05/11 Լուլիար ՍՊԸ ՀՀ Կառավարություն 



Պահանջ
նախագահող 

դատավոր

<<Ժամանակավոր ներմուծում>> մաքսային ռեժիմով 
ձևակերպված ապրանքի բացթողման թույլտվությունը 
տրամադրված և ապրանքի` <<Ժամանակավոր 
ներմուծուն>> մաքսային ռեժիմով նախատեսված 
ժամկետն երկու տարով երկարաձգված համարելու 
պ/մ

Ռուզաննա 
Սուրիկի 
Հակոբյան



վճիռը մերժվել կամ 
բավարարվել է 

վերաքննիչ բողոքը 
մերժվել կամ 

բավարարվել է 

վճռաբեկ բողոքը 
մերժվել կամ 

բավարարվել է 

14.10.2011թ. Որոշում՝ 
հայցադիմումի ընդունումը 
մերժելու մասին 



գործի համար Հայցվոր Պատասխանող
3-րդ 
անձ

ՎԴ/9618/05/12 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 
Մաշտոցի ՀՏ 

Լուլիար ՍՊԸ 



Պահանջ
նախագահող 

դատավոր

4.025.669 դրամ գումար 
բռնագաձելու պ/մ

Ռոբերտ Եղիշի 
Սարգսյան



վճիռը մերժվել կամ բավարարվել է 
վերաքննիչ բողոքը 

մերժվել կամ 
բավարարվել է 

վճռաբեկ բողոքը 
մերժվել կամ 

բավարարվել է 

12.03.2013թ. Վճիռ՝ Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությանն առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտեի Մաշտոցի հարկային 
տեսչության հայցը բավարարել.
»Լուլիար« ՍՊ ընկերությունից հօգուտ պետական 
բյուջեի բռնագանձել 4 025 669 դրամ, այդ թվում` 2 
229 072 դրամ եկամտահարկ, որից 1 909 741 դրամ 
ապառք և 319 331 դրամ տույժ, 1 796 597 դրամ 
սոցիալական վճար, որից 1 533 088 դրամ ապառք, 
263 509 դրամ տույժ և 5500 դրամ տուգանք։
»Լուլիար« ՍՊ ընկերությունից հօգուտ Հայաստանի 
Հանրապետության պետական բյուջեի բռնագանձել 
80 514 դրամ պետական տուրք։



գործի համար դիմումատու Պատասխանող
3-րդ 
անձ

Պահանջ

ԵԿԴ/0098/04/15 ՀՀ ՖՆ Մաշտոցի 
ՀՏ 

Լուլիար ՍՊԸ Սնանկության տեսակ: 
Հարկադրված

ԵԿԴ/0075/04/09 Լեռնամետալուր
գիայի 
ինստիտուտ 
ՓԲԸ 

Լուլիար ՍՊԸ Սնանկության տեսակ: 
Հարկադրված



նախագահող 
դատավոր

վճիռը մերժվել կամ բավարարվել է 

Ալեքսեյ 
Արշալույսի 
Սուքոյան

01.04.2016թ. Վճիռ՝ ՀՀ ՖՆ Մաշտոցի ՀՏ-ի դիմումն ընդդեմ 
ՙԼուլիար՚ ՍՊԸ-ի` պատասխանողին սնանկ ճանաչելու 
պահանջի մասին, բավարարել:
ՙԼուլիար՚ ՍՊԸ-ին ճանաչել սնանկ: 
ՙԼուլիար՚ ՍՊԸ-ից հօգուտ ՀՀ ՖՆ Մաշտոցի ՀՏ-ի 
բռնագանձվելիք 500.000 դրամ պետական տուրքը, որպես 
դատական ծախսեր գրանցել ՙՍնանկության մասին՚ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 82-րդ հոդվածի 
1-ին մասի ՙդ՚ հերթում, որը պետք է մարվի պարտապանի 
միջոցներից: 

Կարինե Գալֆրեդի 
Պետրոսյան, 
վերաքննիչ՝ 
Տիգրան 
Սահակյան, վճիռ՝ 
Սուրեն Ռաֆիկի 
Անտոնյան

23.03.2010թ. Դիմումը մերժվել է



վերաքննիչ բողոքը մերժվել 
կամ բավարարվել է 

վճռաբեկ բողոքը մերժվել 
կամ բավարարվել է 

11.02.2011թ. Վերաքննիչ 
որոշում՝ Վերաքննիչ բողոքը 
մերժել: Թիվ ԵԿԴ-0075-04-09 
քաղաքացիական գործով Երևան 
քաղաքի Կենտրոն և Նորք-
Մարաշ վարչական շրջանների 
ընդհանուր իրավասության 
դատարանի 23.03.2010 
թվականին կայացրած վճիռը 
թողնել օրինական ուժի մեջ:

06.04.2011թ. Վճռաբեկ 
որոշում՝ Վերադարձնել թիվ 
ԵԿԴ/0075/04/09 
քաղաքացիական գործով ՀՀ 
վերաքննիչ քաղաքացիական 
դատարանի 11.02.2011 
թվականի որոշման դեմ 
<<Լեռնամետալուրգիայի 
ինստիտուտ>> ՓԲԸ-ի 
ներկայացուցչի բերած 
վճռաբեկ բողոքը:



գործի համար հայցվոր Պատասխանող
3-րդ 
անձ

ԵԿԴ/0470/02/15 Կալաչ ՍՊԸ 
սնանկության 
գործով 
կառավարիչ 
Խաչիկ Ռոլանդի 
Նազարյան 

Կալաչ պլյուս ՍՊԸ 

ԵԿԴ/4251/02/14 ԿԱԼԱՉ ՍՊԸ-ի 
սնանկության 
գործով 
կառավարիչ 
Խաչիկ Նազարյան 

Մաստեր լյուքս ՍՊԸ 

ԵԿԴ/2848/02/14 Կալաչ ՍՊԸ ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 
ՓԲԸ , Հայր և որդի 
Երիցյաններ ՍՊԸ , 
Սիլվի Էյջի ՍՊԸ 



Պահանջ
նախագահող 

դատավոր

Գույքը հետ 
վերադարձնելուն 
պարտավորեցնելու և 
գումար բռնագանձելու 
պ/մ

Էդիկ Վարազդատի 
Ավետիսյան

Գույքը հետ 
վերադարձնելուն 
պարտավորեցնելու և 
գումար բռնագանձելու 
պ/մ

Գագիկ Ռաֆիկի 
Խանդանյան

Առոչինչ գործարքի 
անվավերության 
հետևանքներ 
կիրառելու պ/մ

Գայանե Հայկազի 
Մազմանյան, 
վերաքննիչ՝ 
Արթուր Վազգենի 
Սմբատյան



վճիռը մերժվել կամ բավարարվել է 

13.07.2016թ. Վճիռ՝ «Կալաչ պլյուս» ՍՊ ընկերության 
սնանկության գործով կառավարիչ Խաչիկ Նազարյանի 
հայցն ընդդեմ «Կալաչ պլյուս» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերության` գույքը հետ 
վերադարձնելուն պարտավորեցնելու և գումար 
բռնագանձելու պահանջների մասին` մերժել:

27.11.2015թ. Վճիռ՝ Հայցը բավարարել մասնակիորեն։
Պարտավորեցնել <<Մաստեր Լյուքս>> ՍՊ 
ընկերությանը` 2111120 (երկու միլիոն մեկ հարյուր 
տասնմեկ հազար մեկ հարյուր քսան)ՀՀ դրամին 
համարժեք գույքերը վերադարձնել <<Կալաչ>> ՍՊ 
ընկերության սնանկության գործով կառավարչին։
Հայցը` մնացած մասով, մերժել` անհիմն լինելու 
հիմքով:

16.10.2015թ. Վճիռ՝ Հայցը բավարարել:
Առոչինչ ճանաչել <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲ 
ընկերության և <<Սիլվի Էյջի>> ՍՊ ընկերության միջև 
16.07.2010 թվականին կնքված թիվ 065 վարկային 
պայմանագիրը, այն ճանաչել կնքված <<ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ>> ՓԲ ընկերության ու <<Հայր և որդի 
Երիցյաններ>> ՍՊ ընկերության միջև, անվավեր 
ճանաչել 20.08.2010 թվականի <<Սիլվի Էյջի>> ՍՊ 
ընկերության, <<Կալաչ>> ՍՊ ընկերության, Սիլվա 
Համբարձումյանի և <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲ 
ընկերության միջև կնքված պարտքը փոխանցելու 
մասին համաձայնագիրը:
21.12.2017թ. որոշում՝ քաղաքացիական գործը վարույթ 
ընդունելու մասին: նշանակվել է դատաքննություն՝ 
21.11.2018թ. 15:30



վերաքննիչ բողոքը մերժվել կամ 
բավարարվել է 

վճռաբեկ բողոքը 
մերժվել կամ 

բավարարվել է 

25.10.2017թ. Վերաքննիչ որոշում՝ 
Վերաքննիչ բողոքը բավարարել: Երևան 
քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ 
վարչական շրջանների ընդհանուր 
իրավասության դատարանի 16.10.2015 
թվականի թիվ ԵԿԴ/2848/02/14 վճիռը 
բեկանել և գործն ուղարկել նույն 
դատարանª նոր քննության:



գործի համար հայցվոր Պատասխանող 3-րդ անձ

ԵԴ/4872/02/18 ՀՍՌ Ֆարինա ՍՊԸ-
ի սնանկության 
գործով կառավարիչ 
Տիգրան Գեորգիի 
Սահակյան 

Կալաչ պլյուս ՍՊԸ ՀՀ ԿԱ 
ՊԵԿ   

ԵԿԴ/1969/02/15 ԱԳԲԱ Լիզինգ ՎԿ 
ՓԲԸ

Կալաչ Պլյուս ՍՊԸ

ԵԱՔԴ/0662/02/15 Էյ Ի Ջի Սերվիս ՍՊԸ Կալաչ ՍՊԸ 

ԵԿԴ/0470/02/15 Կալաչ ՍՊԸ 
սնանկության 
գործով կառավարիչ 
Խաչիկ Ռոլանդի 
Նազարյան 

Կալաչ պլյուս ՍՊԸ 

ԵԿԴ/4814/02/14 ԱրմենՏել ՓԲԸ Կալաչ ՍՊԸ 

ԵԿԴ/3115/02/14 ԱՁ Արմեն 
Ղազարյան 

<Կալաչ> ՍՊԸ 

ԵԿԴ/0450/02/14 Դի Էս Սիսթեմս ՍՊԸ Կալաչ ՍՊԸ



ԵԿԴ/2137/02/13 Ալֆա ֆուդ սերվիս 
ՍՊԸ 

Կալաչ ՍՊԸ

ԵԿԴ/1638/02/13 Վարդգես 
Վարազդատի 
Ալոյան 

Կալաչ ՍՊԸ 

ԵԱՔԴ/0916/02/13 Պետիկ Ղազարյան «ԿԱԼԱՉ» ՍՊԸ

 ԵԱՔԴ/0734/02/13 <<Արբրեն>> ՍՊԸ «ԿԱԼԱՉ» ՍՊԸ

ԵԿԴ/0869/02/13 Արբրեն ՍՊԸ Կալաչ ՍՊԸ 



ԵԿԴ/2981/02/12 Թալգրիգ ՍՊԸ Կալաչ ՍՊԸ 

ԵԿԴ/2923/02/12 Էլիտա ՍՊԸ Կալաչ ՍՊԸ 

ԵԿԴ/2485/02/12 <<Կարին>> ՍՊԸ <<Կալաչ>> ՍՊԸ 

ԵԿԴ/2455/02/12 Գրին Թիքեթս ՍՊԸ Կալաչ ՍՊԸ 

ԵԿԴ/0474/02/12 ԻՖԷՊ ՍՊԸ Կալաչ ՍՊԸ 



ԵԿԴ/0273/02/12 Էկօ Փյուր ՍՊԸ Կալաչ ՍՊԸ 

ԵԿԴ/1124/02/11 Ինտերկապալ ՍՊԸ Կալաչ ՍՊԸ 





Պահանջ
նախագահող 

դատավոր

Գումար բռնագանձելու պ/մ Գայանե Հայկազի 
Մազմանյան

Գումար բռնագանձելու պ/մ Էդիկ Վարազդատի 
Ավետիսյան

Գումարի բռնագանձման մասին Հովիկ 
Շահնազարյան

Գույքը հետ վերադարձնելուն 
պարտավորեցնելու և գումար 
բռնագանձելու պ/մ

Էդիկ Վարազդատի 
Ավետիսյան

Գումար բռնագանձելու պ/մ Արայիկ Միխայիլի 
Մելքումյան

գումար բռնագանձելուի պ/մ Ալեքսեյ Արշալույսի 
Սուքոյան

Գումար բռնագանձելու պ/մ Ալեքսեյ Արշալույսի 
Սուքոյան



977.608 ՀՀ դրամ գումար 
բռնագանձելու պ/մ

Սամվել Եփրեմի 
Թադևոսյան

ժամկետանց աշխատավարձի , 
վերջնահաշվարկի և դրանցից 
բխող տուժանքների 
բռնագանձման պ/մ

Ալեքսեյ Արշալույսի 
Սուքոյան

1.894.000 ՀՀ դրամ գումարի և ՀՀ 
քաղաքացիական օրենսգրքի 411-
րդ հոդվածով նախատեսված 
տոկոսների բռնագանձման պ/մ

Ռուբեն Ռաֆիկի 
Ներսիսյան, Ռուբեն 
Մնացականի 
Բունիաթյան

793100 ՀՀ դրամ գումարի և ՀՀ 
քաղաքացիական օրենսգրքի 411-
րդ հոդվածով նախատեսված 
տոկոսների բռնագանձման պ/մ

Գագիկ Ռաֆիկի 
Խանդանյան, 
Ռուբեն 
Մնացականի 
Բունիաթյան

Գումար բռնագանձելու պ/մ Գագիկ Ռաֆիկի 
Խանդանյան



3.415.460 ՀՀ դրամ գումար 
բռնագանձելու պ/մ

Սամվել Եփրեմի 
Թադևոսյան

 գումարի պ/մ Էդիկ Վարազդատի 
Ավետիսյան

գումարի բռնագանձման 
պահանջի մասին

Կարինե Գալֆրեդի 
Պետրոսյան

Գումար բռնագանձելու պ/մ Էդիկ Վարազդատի 
Ավետիսյան

3.225.600 ՀՀ դրամ գումար 
բռնագանձելու պ/մ

Գայանե Թաթուլի 
Կարախանյան, 
վերաքննիչ՝ Արսեն 
Սամվելի Մկրտչյան



2.000.000 ՀՀ դրամ գումար 
բռնագանձելու պ/մ

Ալեքսեյ Արշալույսի 
Սուքոյան

36.849.940 ՀՀ դրամ գումար 
բռնագանձելու պ/մ

Ռուբեն Ռաֆիկի 
Ներսիսյան, 
վերաքննիչ՝ Կարեն 
Վանուշի 
Չիլինգարյան





վճիռը մերժվել կամ բավարարվել է 

25.07.2018թ. վճիռ՝ Թիվ ԵԴ/4872/02/18 քաղաքացիական գործի վարույթն` ըստ հայցի «ՀՍՌ 
Ֆարինա» ՍՊ ընկերության սնանկության գործով կառավարիչ Տիգրան Գեորգիի Սահակյանի 
ընդդեմ պատասխանող՝ «Կալաչ Պլյուս» ՍՊ ընկերության, երրորդ անձինք` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի, 
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲ ընկերության՝ 6.434.400 /վեց միլիոն չորս հարյուր երեսունչորս հազար չորս 
հարյուր/ ՀՀ դրամ գումարի բռնագանձման պահանջի մասին, կարճել` հայցվորի ներկայացուցչի 
կողմից հայցից հրաժարվելու հիմքով:
Պատասխանող «Կալաչ Պլյուս» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի, բռնագանձել 
128.680 /հարյուր քսանութ հազար վեց հարյուր ութսուն/ ՀՀ դրամ՝ որպես պետական տուրքի 
գումար:

16.02.2015թ. վճիռ՝ Հայցը բավարարել` պատասխանող «Կալաչ Պլյուս» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերությունից հօգուտ հայցվոր «ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» վարկային 
կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության բռնագանձել 55.566.000 ՀՀ դրամ, ինչպես 
12.03. 2015թ որոշում՝ հայցադիմումը վերադարձնելու մասին

13.07.2016թ. Վճիռ՝  «Կալաչ պլյուս» ՍՊ ընկերության սնանկության գործով կառավարիչ Խաչիկ 
Նազարյանի հայցն ընդդեմ «Կալաչ պլյուս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերության` գույքը հետ վերադարձնելուն պարտավորեցնելու և գումար բռնագանձելու 
պահանջների մասին` մերժել:

03.04.2015թ. Վճիռ՝ ՙԱրմենՏել՚ ՓԲ ընկերության ընդդեմ ՙԿԱԼԱՉ՚ ՍՊ ընկերությանª 249.090,0 ՀՀ 
դրամ պարտքի գումարի և նախապես վճարված 4.983,0 ՀՀ դրամ պետական տուրքի գումարի 
բռնագանձման պահանջների մասին հայցը բավարարել:
ՙԿԱԼԱՉ՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ ՙԱրմենՏել՚ ՓԲ ընկերության բռնագանձել 249.090,0 (երկու 
01.08.2014թ.  Որոշում՝ Հայցադիմումը վերադարձվել է: 

14.07.2014թ. Վճիռ՝ Ըստ հայցի` ՙԴի Էս Սիսթեմս՚ ՍՊ ընկերության ընդդեմ ՙԿալաչ՚ ՍՊ 
ընկերության` գումարի բռնագանձման պահանջի մասին թիվ ԵԿԴ-0450/02/14 քաղաքացիական 
գործի վարույթը կարճել:



06.02.2014թ. Վճիռ՝ Հայցը բավարարել.
1.1.Պատասխանող «Կալաչ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից հօգուտ 
հայցվոր «Ալֆա Ֆուդ Սերվիս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 
բռնագանձել 952.250 /ինը հարյուր հիսուներկու հազար երկու հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ, ինչպես 
նաև 25.358 ՀՀ դրամ, որպես 952.250 /ինը հարյուր հիսուներկու հազար երկու հարյուր հիսուն/ ՀՀ 
դրամի նկատմամբ սկսած 25.06.2013թ-ից մինչև 13.09.2013թ. ընկած ժամանակահատվածի համար 
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածով նախատեսված հաշվարկված տոկոսագումար։
1.2. Պատասխանողից հօգուտ հայցվորի 952.250 /ինը հարյուր հիսուներկու հազար երկու հարյուր 
հիսուն/ ՀՀ դրամի նկատմամբ սկսած 14.09.2013թ.-ից մինչև պարտավորության կատարման օրը 
հաշվարկել և բռնագանձել հաշվարկված ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածով 
նախատեսված տոկոսների գումարներ։
2. Պատասխանողից հօգուտ հայցվորի բռնագանձել 19.552 /տասնինը հազար հինգ հարյուր 
հիսուներկու/ ՀՀ դրամ որպես նախապես վճարված պետական տուրքի գումարի փոխհատուցում։հայցվորը հրաժարվել է հայցից:    04.02.2014թ. Վճիռ՝ Ըստ հայցի` Վարդգես Ալոյանի ընդդեմ 
ՙԿալաչ՚ ՍՊ ընկերության` ժամկետանց աշխատավարձի, վերջնահաշվարկի և դրանցից բխող 
տուժանքների բռնագանձման պահանջի մասին ԵԿԴ-1638/02/13 քաղաքացիական գործի 
վարույթը կարճել: 
07.08.2014թ. Վճիռ՝ Քաղաքացիական գործի վարույթն ըստ հայցի Պետիկ Ղազարյանի ընդդեմ 
«ԿԱԼԱՉ» ՍՊԸ-ի` 1.894.000 ՀՀ դրամ գումարի և ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով 
նախատեսված տոկոսների բռնագանձման` բռնագանձումը տարածելով մինչև 
պարտավորության լրիվ կատարումը, պահանջների մասին, կարճել։   
23.04.2014թ. Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՆ ԸՍՏ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ
Գործը ստացվել է այլ դատարանից ընդդատության կարգբով: 09.06.2014թ. Վճիռ՝ Հայցը 
բավարարել։
<<Կալաչ>> ՍՊ ընկերությունից հօգուտ <<Արբրեն>> ՍՊ ընկերության բռնագանձել 808970 (ութ 
հարյուր ութ հազար ինը հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ գումար, որից` 793100 (յոթ հարյուր 
իննսուներեք հազար մեկ հարյուր) ՀՀ դրամը` որպես պարտքի գումար, իսկ 15870 (տասնհինգ 
հազար ութ հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամը` որպես նախապես վճարված պետական տուրքի 
գումար։
2012 թվականի ապրիլի 18-ից մինչև պարտքն ամբողջությամբ վերադարձնելու օրը, պարտքի 
մայր գումարի` 793100 (յոթ հարյուր իննսուներեք հազար մեկ հարյուր) ՀՀ դրամի վրա, ՀՀ 
քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով հաշվարկել նախատեսված տոկոսներ, ըստ 
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանված հաշվարկային դրույքի և այն 
<<Կալաչ>> ՍՊ ընկերությունից բռնագանձել հօգուտ <<Արբրեն>> ՍՊ ընկերության, 
միաժամանակ <<Կալաչ>> ՍՊ ընկերությունից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության 
պետական բյուջեի բռնագանձել հաշվեգրվելիք տոկոսների ընդհանուր հանրագումարի 2 /երկու/ 
տոկոսը` որպես հայցապահանջի բավարարված մասին համապատասխան պետական տուրքի 
գումար։

11.04. 2013թ. Որոշում՝ հայցադիմումը վերադարձնելու մասին



13.05.2013թ. Վճիռ՝ Հայցը բավարարել.
1.1.Պատասխանող «Կալաչ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից հօգուտ 
հայցվոր «Թալգրիգ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության բռնագանձել 
3.415.460 /երեք միլիոն չորս հարյուր տասնհինգ հազար չորս հարյուր վաթսուն/ ՀՀ դրամ, ինչպես 
նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածի կիրառմամբ 3.406.500 /երեք միլիոն չորս 
հարյուր վեց հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ գումարի վրա սկսած 27.12.2012թ. հաշվարկել 
տոկոսներ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի, 
տոկոսի բռնագանձումը շարունակելով մինչև պարտավորության դադարման օրը։
2. Պատասխանողից հօգուտ հայցվորի բռնագանձել 300.000 /երեք հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ 
որպես փաստաբանի վարձատրության գումար։13.05.2013թ. Վճիռ՝ «Էլիտա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հայցը 
բավարարել` պատասխանող «Կալաչ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից 
հօգուտ հայցվոր «Էլիտա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության բռնագանձել 
2.572.500 /երկու միլիոն հինգ հարյուր յոթանասուներկու հազար հինգ հարյուր/ ՀՀ դրամ որպես 
պարտքի գումար։
26.07.2013թ. Վճիռ՝ 1. ՀԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ,        2. Կարճել սույն 
քաղաքացիական գործի վարույթը:
3. ՙԿալաչ՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ պետական բյուջեի բռնագանձել 757.036.68 (յոթ հարյուր 
25.01.2013թ վճիռ՝ Հայցը բավարարել` պատասխանող «Կալաչ» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերությունից հօգուտ հայցվոր «Գրին Թիքեթս» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերության բռնագանձել 
ա/ 19 000 ՀՀ դրամ գումար` որպես 09.11.2011թ. վաճառված 450 000 ՀՀ դրամ արժողությամբ 
ապրանքի վճարումը 130 օր ուշացնելու համար հաշվարկված տոկոսներ։
բ/ 564 000 ՀՀ դրամ գումար` որպես 29.09.2011թ. վաճառված ապրանքի գումար, ինչպես նաև 
բռնագանձել 564 000 ՀՀ դրամ գումարի նկատմամբ հաշվարկման ենթակա տոկոսների գումարը` 
04.07.2012թ վճիռ՝ Հայցը բավարարել։ «ԿԱԼԱՉ» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ հայցվոր «ԻՖԷՊ» ՍՊ 
ընկերության բռնագանձել 3.225.600 (երեք միլիոն երկու հարյուր քսանհինգ հազար վեց հարյուր) 
դրամ, որից 2.984.200 (երկու միլիոն ինը հարյուր ութսունչորս հազար երկու հարյուր) դրամը 
որպես հիմնական պարտքի գումար և 241.400 (երկու հարյուր քառասունմեկ հազար չորս 
հարյուր) դրամը, որպես հաշվարկված տոկոսի գումար, ինչպես նաև բռնագանձել 29.02.2012թ.-ից 
մինչև հիմնական պարտքի մարումը ընկած ժամանակաշրջանի համար հաշվարկվող 
տոկոսների գումարը` ՀՀ կենտրոնական բանկի սահմանած հաշվարկային դրույքով, իսկ այդ 
գումարի երկու տոկոսը բռնագանձել հօգուտ պետական բյուջեի։



29.10.2012թ. Վճիռ՝ «Էկօ Փյուր» ՍՊ ընկերության հայցն ընդդեմ «Կալաչ» ՍՊ ընկերության` 
գումարի բռնագանձման պահանջի մասին բավարարել մասնակի։
«Կալաչ» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ «Էկօ Փյուր» ՍՊ ընկերության բռնագանձել 2.000.000 /երկու 
միլիոն/ ՀՀ դրամ։
2.000.000 /երկու միլիոն/ ՀՀ դրամ պարտավորության գումարի նկատմամբ սկսած 27.12.2011 
թվականից մինչև պարտավորության կատարման օրը «Կալաչ» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ «Էկօ 
Փյուր» ՍՊ ընկերության հաշվեգրել և բռնագանձել տոկոսներ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-
րդ հոդվածով սահմանված կարգով։
«Կալաչ» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ «Էկօ Փյուր» ՍՊ ընկերության բռնագանձել 200.000 ՀՀ դրամ` 
որպես փաստաբանի վարձատրության գումար։
«Կալաչ» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի բռնագանձել 40.000 /քառասուն 
հազար/ ՀՀ դրամ` որպես պետական տուրքի գումար։
«Կալաչ» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ ՀՀ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի 
բռնագանձել 29.400 ՀՀ դրամ` որպես փորձաքննության եզրակացության հետ կապված ծախս։
Հայցը մնացած մասով մերժել։

01.06.2012թ. Վճիռ՝ Հայցն բավարարել մասնակի:
Պատասխանող ՙԿալաչ՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ հայցվոր ՙԻնտերկապալ՚ ՍՊ ընկերության 
բռնագանձել 7.667.036 (յոթ միլիոն վեց հարյուր վաթսունյոթ հազար երեսունվեց) ՀՀ դրամ 
գումար, որպես պարտքի գումար:
Հայցը մնացած` 29.182.904 (քսանինը միլիոն մեկ հարյուր ութսուներկու հազար ինը հարյուր 
չորս) ՀՀ դրամ գումարի, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիական օրնսգրքի 411 հոդվածով սամանված 
կարգով հաշվեգրվող տոկոսներ բռնագանձելու պահանջի մասով, մերժել` անհիմն լինելու 
հիմքով:
Հայցվոր ՙԻնտերկապալ՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ ՀՀ ԳԱԱ ՙՓորձաքննությունների Ազգային 
Բյուրո՚ ՊՈԱԿ-ի բռնագանձել թիվ 11-2207 փորձագիտական եզրակացության տրամադրման 
համար ընկերության կողմից սահմանված վճարը` 44.100 (քառասունչորս հազար մեկ հարյուր) 
ՀՀ դրամ գումար` որպես փորձագետին վճարման ենթակա դատական ծախս:
Հայցվոր ՙԻնտերկապալ՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության պետական 
բյուջեի բռնագանձել 333.408 (երեք հարյուր երեսուներեք հազար չորս հարյուր ութ) ՀՀ դրամ 
գումար` որպես գործով նախապես չվճարված պետական տուրքի գումար: 20.04.2017թ. վճիռ՝ 
Քաղաքացիական գործի վարույթն` ըստ հայցի «Ինտերկապալ» ՍՊ ընկերության ընդդեմ 
«Կալաչ» ՍՊ ընկերության` գումարի բռնագանձման պահանջի մասին ` կարճել։
«Ինտերկապալ» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի բռնագանձել 486,998/չորս 
հարյուր ութսունվեց հազար ինը հարյուր ինսունութ/ՀՀ դրամ` որպես հայցադիմումի համար 
սահմանված և դատարանի որոշմամբ հետաձգված պետական տուրքի գումար, ինչպես նաև ՀՀ 
քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով նախատեսված` ըստ համապատասխան 
ժամանակահատվածների համար ՀՀ կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսների 
հաշվարկային դրույքների` 36.849.940/երեսունվեց միլիոն ութ հարյուր քառասունինը հազար ինը 



01.06.2012թ. Վճիռ՝ Հայցն բավարարել մասնակի:
Պատասխանող ՙԿալաչ՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ հայցվոր ՙԻնտերկապալ՚ ՍՊ ընկերության 
բռնագանձել 7.667.036 (յոթ միլիոն վեց հարյուր վաթսունյոթ հազար երեսունվեց) ՀՀ դրամ 
գումար, որպես պարտքի գումար:
Հայցը մնացած` 29.182.904 (քսանինը միլիոն մեկ հարյուր ութսուներկու հազար ինը հարյուր 
չորս) ՀՀ դրամ գումարի, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիական օրնսգրքի 411 հոդվածով սամանված 
կարգով հաշվեգրվող տոկոսներ բռնագանձելու պահանջի մասով, մերժել` անհիմն լինելու 
հիմքով:
Հայցվոր ՙԻնտերկապալ՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ ՀՀ ԳԱԱ ՙՓորձաքննությունների Ազգային 
Բյուրո՚ ՊՈԱԿ-ի բռնագանձել թիվ 11-2207 փորձագիտական եզրակացության տրամադրման 
համար ընկերության կողմից սահմանված վճարը` 44.100 (քառասունչորս հազար մեկ հարյուր) 
ՀՀ դրամ գումար` որպես փորձագետին վճարման ենթակա դատական ծախս:
Հայցվոր ՙԻնտերկապալ՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության պետական 
բյուջեի բռնագանձել 333.408 (երեք հարյուր երեսուներեք հազար չորս հարյուր ութ) ՀՀ դրամ 
գումար` որպես գործով նախապես չվճարված պետական տուրքի գումար: 20.04.2017թ. վճիռ՝ 
Քաղաքացիական գործի վարույթն` ըստ հայցի «Ինտերկապալ» ՍՊ ընկերության ընդդեմ 
«Կալաչ» ՍՊ ընկերության` գումարի բռնագանձման պահանջի մասին ` կարճել։
«Ինտերկապալ» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի բռնագանձել 486,998/չորս 
հարյուր ութսունվեց հազար ինը հարյուր ինսունութ/ՀՀ դրամ` որպես հայցադիմումի համար 
սահմանված և դատարանի որոշմամբ հետաձգված պետական տուրքի գումար, ինչպես նաև ՀՀ 



վերաքննիչ բողոքը մերժվել կամ բավարարվել է 





18.08.2012թ վերաքննիչ որոշում՝ Վերադարձնել թիվ 
ԵԿԴ/0474/02/12 քաղաքացիական գործով` Երևան քաղաքի 
Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր 
իրավասության դատարանի 04.07.2012 թվականի վճռի դեմ 
ՙԿալաչ՚ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 
կողմից բերված վերաքննիչ բողոքը:          12-09-2012 Վճիռը մտել 
է օրինական ուժի մեջ



28.12.2012թ. Վերաքննիչ որոշում՝ Վերաքննիչ բողոքը 
բավարարել մասնակիորեն: Մասնակիորեն բեկանել Երևան 
քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների 
ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2012 
թվականի հունիսի 01-ի թիվ ԵԿԴ/1124/02/11 քաղաքացիական 
գործով կայացրած վճիռը` հայցի չբավարարված և 
«ԻՆՏԵՐԿԱՊԱԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերությունից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության 333.408 
ՀՀ դրամ պետական տուրքի, ինչպես նաև հօգուտ ՀՀ ԳԱԱ 
«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպության 44.100 ՀՀ դրամ գումար, որպես 
փորձագետին վճարման ենթակա դատական ծախս 
բռնագանձելու մասերով, և գործն այդ մասերով ուղարկել նոր 
քննության:
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական 
շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 
դատարանի 2012 թվականի հունիսի 01-ի թիվ ԵԿԴ/1124/02/11 
քաղաքացիական գործով կայացրած վճիռը` մնացած մասով 
թողնել օրինական ուժի մեջ:





վճռաբեկ բողոքը մերժվել կամ բավարարվել է 







23.08.2017թ. Վճռաբեկ որոշում՝ Թիվ ԵԿԴ/1124/02/11 
քաղաքացիական գործով ՀՀ վերաքննիչ 
քաղաքացիական դատարանի 10.07.2017 թվականի 
<<Վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու մասին>> 
որոշման դեմ <<ԻՆՏԵՐԿԱՊԱԼ>> ՍՊԸ-ի բերած 
վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժել:                    
04.10.2017թ. Մերժել վճռաբեկ բողոք բերելու 
ժամկետը բաց թողնելու պատճառը հարգելի 
ճանաչելու և բաց թողնված ժամկետը 
վերականգնելու մասին <<ԻՆՏԵՐԿԱՊԱԼ>> ՍՊԸ-ի 
միջնորդությունը:
2. Թիվ ԵԿԴ/1124/02/11 քաղաքացիական գործով ՀՀ 
վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի 10.07.2017 
թվականի <<Վերաքննիչ բողոքը վերադարձնելու 
մասին>> որոշման դեմ <<ԻՆՏԵՐԿԱՊԱԼ>> ՍՊԸ-ի 
բերած վճռաբեկ բողոքը թողնել առանց քննության:



գործի համար հայցվոր Պատասխանող
3-րդ 
անձ

ՎԴ/7168/05/13 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Արաբկիրի 
ՀՏ 

Կալաչ ՍՊԸ 



Պահանջ
նախագահող 

դատավոր

6064087 դրամ գումար 
բռնագանձելու պ/մ

Արծրուն 
Միրզոյան



վճիռը մերժվել կամ բավարարվել է 

22.04.2014թ վճիռ՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 
պետական եկամուտների կոմիտեի Արաբկիրի հարկային տեսչության հայցն ընդդեմ 
«ԿԱԼԱՉ» ՍՊԸ-ի` գումարի բռնագանձման պահանջի մասին, բավարարել։
«ԿԱԼԱՉ» ՍՊԸ-ից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 
պետական եկամուտների կոմիտեի Արաբկիրի հարկային տեսչության բռնագանձել 
ընդհանուր գումարով 6.064.087 /վեց միլիոն վաթսունչորս հազար ութսունյոթ/ ՀՀ դրամ« 
որից ապառք՝ 3.011.812 ՀՀ դրամ« տույժ՝ 2.382.188 ՀՀ դրամ, տուգանք` 670.087 ՀՀ դրամ, 
այդ թվում` շահութահարկի գծով` 982.557 ՀՀ դրամ, որից ապառք` 607.798 ՀՀ դրամ, 
տույժ` 74.759 ՀՀ դրամ, եկամտահարկի գծով տույժ` 80.699 ՀՀ դրամ, սոցիալական 
ապահովության վճարների գծով տույժ` 1.411.434 ՀՀ դրամ, եկամտային հարկի գծով` 
3.769.397 ՀՀ դրամ, որից ապառք` 2.404.014 ՀՀ դրամ, տույժ` 815.296 ՀՀ դրամ, տուգանք` 
550.087 ՀՀ դրամ, ստուգման ակտի տուգանքի գծով` 108.000 ՀՀ դրամ։
«ԿԱԼԱՉ» ՍՊԸ-ից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 
պետական եկամուտների կոմիտեի Արաբկիրի հարկային տեսչության բռնագանձել 
121.282 /հարյուր քսանմեկ հազար երկու հարյուր ութսուներկու/ ՀՀ դրամ` որպես 
հայցվորի կողմից նախապես վճարված պետական տուրքի փոխհատուցման գումար։



վերաքննիչ բողոքը 
մերժվել կամ 

բավարարվել է 

վճռաբեկ բողոքը 
մերժվել կամ 

բավարարվել է 



գործի համար դիմող Պատասխանող Պահանջ

ԵԱՔԴ/1958/03/17 ԱրմենՏել ՓԲԸ Կալաչ ՍՊԸ 63563 ՀՀ դրամ

ԵԱԴԴ/1936/03/16 Արմենտել ՓԲԸ Կալաչ ՍՊԸ 6356300 ՀՀ դրամ

ԵԱՔԴ/0228/03/15 Էյ ի Ջի Սերվիս 
ՍՊԸ 

Կալաչ ՍՊԸ 800584 ՀՀ դրամ

ԵԱՔԴ/4559/03/13 Երևան ջուր 
ՓԲԸ 

Կալաչ ՍՊԸ 132680 ՀՀ դրամ

ԵԿԴ/2815/03/13 Ալֆա ֆուդ 
Սերվիս ՍՊԸ 

Կալաչ ՍՊԸ 952250 ՀՀ դրամի պ/մ



նախագահող 
դատավոր

վճիռը մերժվել կամ 
բավարարվել է 

Զարուհի 
Կարենի 
Նախշքարյան

20.11.2017թ. վճարման 
կարգադրությունը մտել է 
օրինական ուժի մեջ

Նաիրա 
Վազգենի 
Ավետիսյան

26.09.206թ. դիմումը մերժվել է 

13.02.2015թ. Դիմումը մերժվել 
է 

Սիմիզար Եղիշի 
Հովսեփյան

22.04.02014թ. վճարման 
կարգադրությունը մտել է 
օրինական ուժի մեջ

Արայիկ 
Միխայիլի 
Մելքումյան

01.08.2013թ. Դիմումը մերժվել 
է 



գործի համար հայցվոր Պատասխանող
3-րդ 
անձ

Պահանջ

ԵԿԴ/0450/04/16 ՀՀ ԿԱ Պետական 
եկամուտների 
կոմիտե 

Կալաչ պլյուս ՍՊԸ սնանկության տեսակ՝ 
հարկադրված

ԵԿԴ/0133/04/13 Մանանա Գրեյն 
ՍՊԸ 

Կալաչ ՍՊԸ Պետիկ 
Ղազարյ
ան

սնանկության տեսակ՝ 
հարկադրված

ԵԿԴ/0083/04/13 ՎՏԲ-Հայաստան 
բանկ ՓԲԸ 

Կալաչ ՍՊԸ սնանկության տեսակ՝ 
հարկադրված

ԵԿԴ/0054/04/13 Կարին ՍՊԸ Կալաչ ՍՊԸ սնանկության տեսակ՝ 
հարկադրված



նախագահող 
դատավոր

վճիռը մերժվել կամ բավարարվել է 

Կարինե Գալֆրեդի 
Պետրոսյան

08.12.2017թ. Վճիռ՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի դիմումն ընդդեմ ՙԿալաչ պլյուս՚ ՍՊԸ-
ի` պատասխանողին սնանկ ճանաչելու պահանջի մասին` 
բավարարել:
ՙԿալաչ պլյուս՚ ՍՊԸ-ին ճանաչել սնանկ:
ՙԿալաչ պլյուս՚ ՍՊԸ-ից հօգուտ պետական բյուջեի բռնագանձվելիք 
500.000 դրամ պետական տուրքը, որպես դատական ծախսեր 
գրանցել ՙՍնանկության մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի ՙդ՚ հերթում, որը պետք է մարվի 
պարտապանի միջոցներից:

Ալեքսեյ Սուքոյան, 
վերաքննիչ՝ Կարեն 
Չիլինգարյան, 
վճռաբեկ՝ Տիգրան 
Պետրոսյան

04.03.2014թ. Վճիռ՝ ՙՄանանա Գրեյն՚ ՍՊԸ-ի դիմումն ընդդեմ ՙԿալաչ՚ 
ՍՊԸ-ի` պատասխանողին սնանկ ճանաչելու պահանջի մասին` 
բավարարել:
ՙԿալաչ՚ ՍՊԸ-ին ճանաչել սնանկ:
ՙԿալաչ՚ ՍՊԸ-ից հօգուտ ՙՄանանա Գրեյն՚ ՍՊԸ-ի բռնագանձվելիք 
500.000 ՀՀ դրամ պետական տուրքը, որպես դատական ծախսեր 
գրանցել ՙՍնանկության մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի ՙդ՚ հերթում, որը պետք է մարվի 
պարտապանի միջոցներից:

Ալեքսեյ Սուքոյան, 
վերաքննիչ՝Նարինե 
Բարսեղյան

09.10.2013թ. Վճիռ՝ ՙՎՏԲ-Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության դիմումն 
ընդդեմ ՙԿալաչ՚ ՍՊ ընկերության` պատասխանողին սնանկ 
ճանաչելու պահանջի մասին` մերժել:

Կարինե Գալֆրեդի 
Պետրոսյան

24.06.2013թ. Վճիռ՝ ՙԿարին՚ ՍՊԸ-ի դիմումն ընդդեմ ՙԿալաչ՚ ՍՊԸ-ի` 
պատասխանողին սնանկ ճանաչելու պահանջի մասին մերժել:



վերաքննիչ բողոքը մերժվել կամ բավարարվել է 
վճռաբեկ բողոքը մերժվել 

կամ բավարարվել է 

26.10.2017թ. Վերաքննիչ որոշում՝ Վերաքննիչ բողոքը մերժել: 
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական 
շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի թիվ 
ԵԿԴ/0133/04/13 սնանկության գործով 11.04.2017 թվականին 
կայացված ՙՙԿալաչ՚ ՍՊԸ-ի նկատմամբ ներկայացված պահանջը 
քննության առնելու մասին՚ որոշումը թողնել օրինական ուժի 
մեջ: 18.06.2018թ վերաքննիչ որոշում՝ Թիվ ԵԿԴ/0133/04/13 
քաղաքացիական գործով, ըստ դիմումի «Մանանա Գրեյն» ՍՊ 
ընկերու-թյան` «Կալաչ» ՍՊ ընկերությանը սնանկ ճանաչելու 

23.09.2015թ. Վճռաբեկ 
որոշում՝վճռաբեկ բողոքը 
վարույթ ընդունելը մերժելու 
մասին՝Թիվ ԵԿԴ/0133/04/13 
քաղաքացիական գործով ՀՀ 
վերաքննիչ քաղաքացիական 
դատարանի 26.06.2015 
թվականի «Վերաքննիչ բողոքը 
վերադարձնելու մասին» 

21.02.2014թ.  Վերաքննիչ կարճման որոշում՝ Ըստ դիմումի 
ՙՎՏԲ-Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության ընդդեմ ՙԿալաչ՚ ՍՊ 
ընկերության` պատասխանողին սնանկ ճանաչելու պահանջի 
մասին թիվ ԵԿԴ 0083/04/13 քաղաքացիական գործի 
վերաքննիչ վարույթը կարճել: 



գործի համար հայցվոր Պատասխանող
3-րդ 
անձ

ԵԱՔԴ/0972/02/11 Սիփան-1 ՍՊԸ Ռուբեն Սանոյան 

ԵԿԴ/1700/02/10 Սիփան-1 ՍՊԸ Հայհիդրոէներգանախ
ագիծ ՓԲԸ 

ԱՎԴ2/0003/02/10 <<Սիփան 1>> ՍՊԸ <<Գրաֆ Ռոբ>> ՓԲԸ 



ԵԿԴ/3493/02/09 Սիփան-1 ՍՊԸ Լեռնամետալուրգիայի 
ինստիտուտ ՓԲԸ 

ԱՎԴ2/0508/02/09 <<Սիփան 1>> ՍՊԸ <<Ասսաթ>> ՍՊԸ 



ԵԱՔԴ/3174/02/09 Սիփան 1 ՍՊԸ Ավստրասիփ ՍՊԸ 

ԵՄԴ/1468/02/09 Սիփան 1 ՍՊԸ Քոմփլամ ՍՊԸ 

ԵԿԴ/3194/02/09 Սիփան-1 ՍՊԸ Գոլդեն օրե ՍՊԸ 

ԵԿԴ/3193/02/09 Սիփան-1 ՍՊԸ ԱնՌաՎար ՍՊԸ 

ՍԴ/1015/02/09 <<Սիփան-1>>ՍՊԸ Հայրապետ Բրեյան 

ՍԴ/1014/02/09 <<Սիփան-1>>ՍՊԸ <<Բարակ Ջուր>>ՍՊԸ 



 ԱՎԴ2/0479/02/09 <<Սիփան 1>> ՍՊԸ <<Գրաֆ Ռոբ>> ՓԲԸ

ԱՐԱԴ/0951/02/09 Սիփան-1 ՍՊԸ Վանոս Վար ՍՊԸ 

ԵԷԴ/1628/02/09 <<Սիփան-1>>ՍՊԸ <<Ակտիվ 
Լեռնագործ>>ՍՊԸ 

ԵԿԴ/3020/02/09 Սիփան-1 ՍՊԸ Մեգո Գոլդ ՍՊԸ 



Պահանջ
նախագահող 

դատավոր
10.000.000 դրամ 
գումարի բռնագանձման 
մասին

Արմեն Դանիելյան

2.296.800 դրամի պ/մ Կարինե Պետրոսյան, 
վերաքննիչ՝ Արսեն 
Սամվելի Մկրտչյան

գումարի պահանջի 
մասին

Գևորգ Հարությունի 
Բալյան



գործարքն անվավեր 
ճանաչելու պ/մ

Կարինե Պետրոսյան, 
վերաքննիչ՝ Գոհար 
Կառլենի Մատինյան, 
վճռաբեկ՝  Ելենա 
Սողոմոնյան

գումարի բռնագանձման 
պահանջի մասին

Գևորգ Հարությունի 
Բալյան, վերաքննիչ՝ 
Տիգրան Սահակյան, 
վճիռ՝ Մամիկոն 
Լիբկնեխտի Դրմեյան



Գումարի բռնագանձման 
պահանջի մասին

Ալվարդ Հայկազի 
Հունանյան, 
վերաքննիչ՝ Լևոն 
Վաղարշակի 
Գրիգորյան, վճռաբեկ՝  
Վարդան Ավետի 
Ավանեսյան

Գումարի պ/մ Կարեն Սուրենի 
Ֆարխոյան, 
վերաքննիչ՝ Տիգրան 
Սահակյան

1.660.199 դրամի պ/մ Ռուբեն Ռաֆիկի 
Ներսիսյան

13.600.000 դրամի պ/մ Սամվել Եփրեմի 
Թադևոսյան, 
վերաքննիչ՝ Արսեն 
Սամվելի Մկրտչյան, 
վճռաբեկ՝ Գոռ 
Գագիկի Հակոբյան

գումարի բռնագանձման 
պահանջի մասին

Անահիտ Ալվարոյի 
Թումանյան

գումարի բռնագանձման 
պահանջի մասին

Անահիտ Ալվարոյի 
Թումանյան



գումարի բռնագանձման 
պահանջի մասին

Գևորգ Հարությունի 
Բալյան

 գումարի բռնագանձման 
պ/մ

Հայկ Սանասարի 
Խաչատրյան

Գումարի բռնագանձման 
պ/մ

Երեմ Եսոյան

10.229.177 դրամի պ/մ Ռուբեն Ռաֆիկի 
Ներսիսյան, 
վերաքննիչ՝  Տարոն 
Մանվելի Նազարյան, 
վճռաբեկ՝  Տիգրան 
Ռաֆիկի Պետրոսյան



վճիռը մերժվել կամ բավարարվել է 

14.08.2012թ. Վճիռ՝ ՙՍիփան-1՚ ՍՊԸ-ի հայցն ընդդեմ Ռուբեն Սանոյանի` որպես վնասի հատուցում 
գումարի բռնագանձման պահանջի մասին` մերժել:
ՙՍիփան-1՚ ՍՊԸ-ից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 200.000 /երկու հարյուր 
հազար/ ՀՀ դրամ` որպես պետական տուրքի գումար:

21.12.2010թ. Վճիռ՝ ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերության հայցն ընդդեմ ՙՀայհիդրոէներգանախագիծ՚ ՓԲ 
ընկերության` գումարի բռնագանձման պահանջի մասին, բավարարել: 
ՙՀայհիդրոէներգանախագիծ՚ ՓԲ ընկերությունից հօգուտ ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերության բռնագանձել 
2296800 (երկու միլիոն երկու հարյուր իննսունվեց հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 720000 ՀՀ 
դրամ գումար` որպես կանխավճարի վերադարձ, 1576800 ՀՀ դրամ` պայմանագրով 
նախատեսված տուգանքի գումար:
ՙՀայհիդրոէներգանախագիծ՚ ՓԲ ընկերությունից հօգուտ պետական բյուջեի բռնագանձել 45936 
(քառասունհինգ հազար ինը հարյուր երեսունվեց) ՀՀ դրամ որպես պետական տուրքի գումար: 

03.03.2010թ. Վճիռ՝ կնքվեց հաշտության համաձայնություն



26.04.2010թ. Վճիռ՝ «Սիփան 1» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հայցն 
ընդդեմ «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության` «Լիճքվազ-
Թեյի և Տերտերասարի» հանքավայրերի ոսկի պարունակող հանքաքարերի հարստացման 
տեխնոլոգիայի մշակում» թեմայով աշխատանքների, «Լիճքվազ-Թեյի» հանքավայրի ոսկի 
պարունակող հանքաքարերի վերամշակման հարստացուցիչ ֆաբրիկայի նախագծման համար 
անհրաժեշտ տեխնոլոգիական կանոնակարգի մշակում» թեմայով աշխատանքների հանձնման 
ընդունման գործարքները, ինչպես նաև դրանց հիմքում կազմված թիվ 376 և թիվ 420 հաշիվ-
ապրանքագրերը անվավեր ճանաչելու պահանջի մասին` մերժել։ 13.08.2014թ. վճիռ՝ 
ՙՍիփան 1՚ ՍՊ ընկերության հայցն ընդդեմ ՙԼեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ՚ ՓԲ ընկերության` 
կողմերի միջև կնքված պայմանագրերի հիման վրա կազմված հանձնման-ընդունման ակտերը և 
դրանց հիման վրա կազմված հաշիվ ապրանքագրերն անվավեր ճանաչելու, գումարի 
բռնագանձման պահանջի մասին, բավարարել:
Անվավեր ճանաչել ՙՍիփան 1՚ ՍՊ ընկերության և ՙԼեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ՚ ՓԲ 
ընկերությունների անունից 12.10.2009 թվականին և 26.10.2009 թվականին ստորագրված 
համապատասխանաբար ՙԼիճքվազ-Թեյի և Տերտերասարի հանքավայրերի ոսկի պարունակող 
հանքաքարերի հարստացման տեխնոլոգիայի մշակում՚ թեմայով աշխատանքների և ՙԼիճքվազ-
Թեյի հանքավայրի ոսկի պարունակող հանքաքարերի վերամշակման հարստացուցիչ 
ֆաբրիկայի նախագծման համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիական կանոնակարգի մշակում՚ 
թեմայով աշխատանքների հանձնման-ընդունման գործարքները, ինչպես նաև դրանց հիման վրա 
կազմված թիվ 376 և թիվ 402 հաշիվ-ապրանքագրերը:
ՙԼեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ՚ ՓԲԸ-ից հօգուտ ՙՍիփան 1՚ ՍՊ ընկերության բռնագանձել 
38.500.000 /երեսունութ միլիոն հիմգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիական 
օրենսգրքի 411-րդ հոդվածին համապատասխան այդ գումարին հաշվեգրված տոկոսները` նշված 
գումարը ՙԼեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ՚ ՓԲԸ-ի կողմից փաստացի ստանալու օրվանից 
մինչև տվյալ գումարը վերադարձնելու օրը:
ՙԼեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ՚ ՓԲ ընկերության հակընդդեմ հայցն ընդդեմ ՙՍիփան 1՚ ՍՊ 
04.06.2010թ. Վճիռ՝ <<Սիփան-1>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հայցն` 
ընդդեմ <<ԱՍՍԱԹ>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության` գումարի 
բռնագանձման պահանջի մասին, մերժել: 
2. Հակընդդեմ հայցը բավարարել` նվազեցնել 06.10.2008թ.-ին <<Սիփան-1>> սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերության, <<ԱՍՍԱԹ>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերության և <<Արդշինինվեստբանկ>> փակ բաժնետիրական ընկերության միջև կնքված ՀԳ 
0836 գույքի առուվաճառքի և գրավի պայմանագրի գինը 38.250.127 /երեսունութ միլիոն երկու 
հարյուր հիսուն հազար հարյուր քսանյոթ/ ՀՀ դրամ գումարով:
3. <<Սիփան-1>> ՍՊ ընկերությունից հօգուտ պետական բյուջեի բռնագանձել տարաժամկետված 
պետական տուրքի գումարը` 765.003 /յոթ հարյուր վաթսունհինգ հազար երեք/ ՀՀ դրամ:
4. 12.02.2010թ. որոշմամբ` 38.250.127 /երեսունութ միլիոն երկու հարյուր հիսուն հազար հարյուր 
քսանյոթ/ ՀՀ դրամ գումարի չափով <<ԱՍՍԱԹ>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերության գույքի վրա դրված արգելանքը վերացնել` վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու 
պահից:



23.04.2012թ. Վճիռ՝ Հայցը բավարարել մասնակի:
1. Պատասխանող ՙԱվստրասիփ՚ ՍՊԸ-ից հօգուտ հայցվոր ՙՍիփան-1՚ ՍՊԸ-ի բռնագանձել 7 267 612 
ՀՀ դրամ` որպես անհիմն հարստացման գումար:
2. Պատասխանող ՙԱվստրասիփ՚ ՍՊԸ-ից հօգուտ հայցվոր ՙՍիփան-1՚ ՍՊԸ-ի 7 267 612 ՀՀ դրամ 
գումարի վրա` սկսած 01.01.2009թ. մինչև պարտավորության փաստացի կատարման պահը 
հաշվարկել և բռնագանձել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածով նախատեսված ՀՀ 
կենտրոնական բանկի կողմից տվյալ ժամանակահատվածի համար սահմանված 
տոկոսադրույքով տոկոսները, և պատասխանող ՙԱվստրասիփ՚ ՍՊԸ-ից հօգուտ Հայաստանի 
Հանրապետության բռնագանձել այդ հաշվարկից ստացված գումարի 2 տոկոսը:
3. Պատասխանող ՙԱվստրասիփ՚ ՍՊԸ-ից հօգուտ հայցվոր ՙՍիփան-1՚ ՍՊԸ-ի բռնագանձել 166 836 
ՀՀ դրամ` որպես պարտավորության գումար:
4. Պատասխանող ՙԱվստրասիփ՚ ՍՊԸ-ից հօգուտ հայցվոր ՙՍիփան-1՚ ՍՊԸ-ի 166 836 ՀՀ դրամ 
գումար վրա` սկսած 31.03.2007թ. մինչև պարտավորության փաստացի կատարման պահը 
հաշվարկել և բռնագանձել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածով նախատեսված ՀՀ 
կենտրոնական բանկի կողմից տվյալ ժամանակահատվածի համար սահմանված 29.03.2010թ. Վճիռ՝
Հայցը բավարարել:
ՙՔՈՄՓԼԱՄ՚ ՍՊԸ-ից հօգուտ ՙՍԻՓԱՆ-1՚ ՍՊԸ-ի բռնագանձել 34329850 /երեսունչորս միլիոն երեք 
հարյուր քսանինն հազար ութ հարյուր հիսուն/ ՀՀ դրամ որպես կանխավճարի մնացորդ:
ՙՔՈՄՓԼԱՄ՚ ՍՊԸ-ից հօգուտ պետական բյուջեի բռնագանձել 686597 ՀՀ դրամ որպես պետական 
տուրք:

28.10.2010թ վճիռ՝ Քաղաքացիական գործի վարույթն ըստ հայցի` «Սիփան-1» ՍՊ ընկերություն 
ընդդեմ «Գոլդեն օրե» ՍՊ ընկերության` գումարի բռնագանձման պահանջի մասին` կարճել։
«Սիփան-1» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ պետ. բյուջեի բռնագանձել 33.324 (երեսուն երեք հազար 
երեք հարյուր քսանչորս) դրամ։
15.12.2009թվ. Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր 
11.04.2012թ. Վճիռ՝ Հայցը բավարարել.
Պատասխանող «ԱնՌաՎար» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից հօգուտ 
հայցվոր «Սիփան-1» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության բռնագանձել 
13.600.892 /տասներեք միլիոն վեց հարյուր հազար ութ հարյուր իննսուներկու/ ՀՀ դրամ։ 
2. Պատասխանող «ԱնՌաՎար» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից 
հօգուտ պետական բյուջեի բռնագանձե 272.017 /երկու հարյուր յոթանասուներկու հազար 
տասնյոթ/ որպես դատարանի 15.12.2009թ. որոշմամբ հետաձգված պետական տուրքի գումար։
3. Հայցվոր «Սիփան-1» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից հօգուտ ՀՀ 
«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 
բռնագանձել 87.660 /ութսունյոթ հազար վեց հարյուր վաթսուն/ ՀՀ դրամ որպես 
փորձաքննությունների կատարման համար նախատեսված գումար։ 23.02.2010թ. Վճիռ՝  Կարճել թիվ ՍԴ/ 1015/02/09 քաղ. գործի վարույթն ըստ հայցի "Սիփան 1" ՍՊԸ-
ի ընդդեմ Հայրապետ Բրեյանի` 223.270 ՀՀ դրամ գումարի բռնագանձման պահանջով` հայցվորի 
կողմից հայցից հրաժարվելու հիմքով:
11.06.2010թ. Վճիռ՝ Հայցը բավարարել:
1. "Բարակ Ջուր" ՍՊԸ-ից հօգուտ "Սիփան -1" ՍՊԸ-ի բռնագանձել 5.299.147 /հինգ միլիոն երկու 
հարյուր իննսունինը հազար մեկ հարյուր քառասունյոթ/ ՀՀ դրամ, որից 1.921.660 դրամը որպես 
վարձավճար, 2.653.835 դրամը որպես գնված ապրանքի արժեք, , 723 562 դրամը որպես կետանցի 
գումարների համար հաշվարկված տոկոսներ. սկսած 01.05.2008թ-ից մինչև 20.11.2009թ-ը:
2. "Բարակ Ջուր" ՍՊԸ-ից հօգուտ "Սիփան -1" ՍՊԸ-ի բռնագանձել նաև ՀՀ քաղ. օրի 411 հոդվածով 
նախատեսված տոկոսներ, այն հաշվարկելով 4.575.495 ՀՀ դրամի նկատմամբ սկսած 20.11.2009թ-



28.12.2009թ. Վճիռ՝ Կարճել գործի վարույթն` ըստ հայցադիմումի ՙՍիփան-1՚ ՍՊԸ-ի ընդդեմ 
ՙՎանոս Վար՚ ՍՊԸ-ի` 997.447 ՀՀ դրամ բռնագանձման պահանջով: 
2. Վերացնել Ապարան քաղաքի Բաղրամյան փողոցի թիվ-6/9 հասցեում գտնվող ՙՎանոս Վար՚ 
ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող 997.447 ՀՀ դրամ ընդհանուր արժողությամբ 
գույքի և դրամական միջոցների վրա` Արագածոտն մարզի ընդհանուր իրավասության 
30.12.2009թ. Վճիռ՝ Ըստ հայցի <<Սիփան-1>> ՍՊ ընկերության ընդդեմ <<Ակտիվ Լեռնագործ>> 
ՍՊ ընկերության` 4.967.056 /չորս միլիոն ինը հարյուր վաթսունյոթ հազար հիսունվեց/ ՀՀ դրամի, 
որից 3.683.041 /երեք միլիոն վեց հարյուր ութսուներեք հազար քառասունմեկ/ ՀՀ դրամ որպես 
պարտքի գումարի, 1.284.015 /մեկ միլիոն երկու հարյուր ութսունչորս հազար տասնհինգ/ ՀՀ 
դրամ որպես առ 20.11.2009թ. պարտքի գումարի վրա ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411 
հոդվածին համապատասխան հաշվեգրված տոկոսներ բռնագանձելու, մինչև պարտքի 
փաստացի մարումը տոկոսների բռնագանձումը շարունակելու պահանջների մասին հա. 
ԵԷԴ/1628/02/09 քաղաքացիական գործի վարույթը կարճել` հայցվորի կողմից հայցից 
հրաժարվելու հիմքով:
2. <<Սիփան-1>> ՍՊ ընկերությունից հօգուտ պետական բյուջեի բռնագանձել չվճարված 99334.12 
/իննսունինը հազար երեք հարյուր երեսունչորս դրամ տասներկու լումա/ ՀՀ դրամ գումար:
3. ՀՀ Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր 
15.03.2011թ. Վճիռ՝ Հայցը բավարարել,
«Մեգո-Գոլդ» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ «Սիփան-1» ՍՊ ընկերության բռնագանձել 10.229.177 
(տասը միլիոն երկու հարյուր քսանինն հազար հարյուր յոթանասունյոթ) ՀՀ դրամ« որից 9.000.000 
ՀՀ դրամը, որպես պարտքի գումար« 1.229.177 ՀՀ դրամը՝ 20.11.2009թ. պարտքի գումարի վրա ՀՀ 
քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածին համապատասխան հաշվեգրված տոկոսներ« 
մինչև պարտքի փաստացի մարումը շարունակելով տոկոսների բռնագանձումը։
Հակընդդեմ հայցը մերժել։
«Մեգո-Գոլդ» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ պետական բյուջեի բռնագանձել 204.583 54 (երկու 



վերաքննիչ բողոքը մերժվել կամ բավարարվել է 

15.04.2011թ. Վերաքննիչ որոշում՝ Վերաքննիչ բողոքը մերժել: Երևան քաղաքի Կենտրոն և 
Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 21.12.2010 
թվականի վճիռը թողնել անփոփոխ` օրինական ուժի մեջ: 
2. ՙՀայհիդրոէներգանախագիծ՚ ՓԲԸ-ից ՀՀ պետական բյուջե բռնագանձել 68 904 ՀՀ դրամ (2 296 
800 ՀՀ դրամի 3 տոկոսը)` որպես վերաքննիչ բողոք բերելու համար օրենքով նախատեսված և 
Վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ հետաձգված պետական տուրքի գումար



08.10.2010թ. Վերաքննիչ որոշում՝ Վերաքննիչ բողոքը բավարարել: Բեկանել Երևան քաղաքի 
Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 
26.04.2010 թվականի վճիռը և գործն ուղարկել նույն դատարան` նոր քննության:  21.11.2014թ 
վերաքննիչ որոշում՝ 
Վերաքննիչ բողոքը բավարարել:
Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության 
դատարանի 13.08.2014 թվականի թիվ ԵԿԴ/3493/02/09 վճիռը բեկանել և փոփոխել, այն է` 
«Սիփան-1» ՍՊԸ-ի հայցը մերժել: «Լեռնամետալուրգիա ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի հակընդդեմ 
հայցը բավարարել` «Սիփան-1» ՍՊԸ-ից հօգուտ «Լեռնամետալուրգիա ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի 
բռնագանձել 31.943.000 ՀՀ դրամ, որից 26.400.000 ՀՀ դրամ գումարը որպես վճարային 
պարտավորության մայր գումար, 5.143.300 ՀՀ դրամը որպես ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 
411-րդ հոդվածով նախատեսված տոկոսներ` հաշվարկված մինչև 10.04.2011 թվականը, 
ինչպես նաև 10.04.2011 թվականից սկսած մինչև պարտավորության փաստացի կատարման 
օրը 26.400.000 ՀՀ դրամ գումարի նկատմամբ հաշվեգրել և բռնագանձել ՀՀ քաղաքացիական 
օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով նախատեսված տոկոսները:
«Սիփան-1» ՍՊԸ-ից հօգուտ «Լեռնամետալուրգիա ինստիտուտ» ՓԲԸ-իբռնագանձել 2.133.290 
ՀՀ դրամ գումար որպես վերջինիս կողմից նախապես վճարված պետական տուրքի գումար:
«Սիփան-1» ՍՊԸ-ից հօգուտ պետական բյուջե բռնագանձել 10.04.2011 թվականից սկսած մինչև 
պարտավորության փաստացի կատարման օրը 26.400.000 ՀՀ դրամ գումարի, 01.08.2008 
թվականից մինչև սույն որոշման օրինական ուժի մեջ մտնելը 32.000.000 ՀՀ դրամ գումարի, և 
01.10.2008 թվականից մինչև սույն որոշման օրինական ուժի մեջ մտնելը 6.500.000 ՀՀ դրամ 
գումարի նկատմամբ հաշվեգրվող և բռնագանձվող ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ 
հոդվածով նախատեսված տոկոսների գումարի 3 տոկոսը, որպես վերաքննիչ բողոքի համար 
նախատեսված պետական տուրքի գումար:
«Սիփան-1» ՍՊԸ-ից հօգուտ պետական բյուջե բռնագանձել 1.380.766 ՀՀ դրամ, ինչպես նաև 
10.04.2011 թվականից սկսած մինչև պարտավորության փաստացի կատարման օրը 26.400.000 
12.11.2010թ. Վերաքննիչ որոշում՝ Վերաքննիչ բողոքը բավարարել: Բեկանել և փոփոխել ՀՀ 
Արարատի և Վայոց Ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանի 04.06.2010 
թվականի թիվ ԱՎԴ2-0508-02-09 քաղաքացիական գործով կայացրած վճիռը: Սկզբնական 
հայցը բավարարել: <<ԱՍՍԱԹ>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից 
հօգուտ <<Սիփան-1>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության բռնագանձել 
38.250.127 /երեսունութ միլիոն երկու հարյուր հիսուն հազար մեկ հարյուր քսանյոթ/ ՀՀ դրամ` 
որպես 06.10.2008 թվականին կնքված առուվաճառքի պայմանագրով պակաս վճարված 
գումար: 
<<ԱՍՍԱԹ>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հակընդդեմ հայցն 
ընդդեմ <<Սիփան-1>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության` 
պայմանագրով նախատեսված ապրանքի գինը պակասեցնելու պահանջի մասին, մերժել: 
2. <<ԱՍՍԱԹ>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից հօգուտ 
Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 765.003 /յոթ հարյուր վաթսունհինգ հազար երեք/ 
ՀՀ դրամ` որպես առաջին ատյանի դատարանում և 1.147.504 /մեկ միլիոն հարյուր 
քառասունյոթ հազար հինգ հարյուր չորս/ ՀՀ դրամ` որպես Վերաքննիչ դատարանում 
նախատեսված պետական տուրքի գումար: 



 27.07.2012թ. Վերաքննիչ որոշում՝ Վերաքննիչ բողոքը մերժել։ Երևան քաղաքի Արաբկիր և 
Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության 
դատարանի 23.04.2012թ. թիվ ԵԱՔԴ/3174/02/09 քաղաքացիական գործով կայացրած վճիռը 
թողնել օրինական ուժի մեջ։
2. <Ավստրասիպ>> ՍՊ ընկերությունից հօգուտ պետական բյուջե բռնագանձել 218028 դրամ, 
ինչպես նաև 23.04.2012թ. թիվ ԵԱՔԴ/3174/02/09 վճռով սահմանված բռնագանձման ենթակա 
7267612 դրամի չափով գումարին հաշվեգրված տոկոսների գումարի` երեք տոկոսի չափով 
գումար, որպես պետական տուրք։

02.07.2010թ. Վերաքննիչ որոշում՝ Վերաքննիչ բողոքը մերժել: Երևան քաղաքի Մալաթիա-
Սեբաստիա վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 29.03.2010 թվականի 
թիվ ԵՄԴ-1468-02-09 քաղաքացիական գործով կայացրած վճիռը թողնել օրինական ուժի մեջ:
2. <<Քոմփլամ>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից հօգուտ 
Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 1.029.896 /մեկ միլիոն քսանինը հազար ութ 
հարյուր իննսունվեց/ ՀՀ դրամ` որպես վերաքննիչ բողոք բերելու համար Վերաքննիչ 
դատարանի որոշմամբ հետաձգված պետական տուրքի գումար: 

13.07.2012թ. Վերաքննիչ որոշում՝ Վերաքննիչ բողոքը մերժել: Երևան քաղաքի Կենտրոն և 
Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 11.04.2012 
թվականի վճիռը թողնել անփոփոխ` օրինական ուժի մեջ:



22.01.2011թ. Վերաքննիչ որոշում՝  Վերաքննիչ բողոքը մերժել։ Երևան քաղաքի Կենտրոն և 
Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 15.03.2011 
թվականի թիվ ԵԿԴ/3020/02/09 քաղաքացիական գործով կայացրած վճիռը թողնել օրինական 
ուժի մեջ։ 



վճռաբեկ բողոքը մերժվել կամ 
բավարարվել է 



29.01.2015թ. Որոշում՝  վճռաբեկ 
բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու 
մասին:

06.04.2011թ. Վճռաբեկ որոշում՝ 
Մերժել «ԱՍՍԱԹ» ՍՊԸ-ի 
ներկայացուցչի միջնորդությունը՝ ՀՀ 
վերաքննիչ քաղաքացիական 
դատարանի 12.11.2010 թվականի 
որոշման դեմ վճռաբեկ բողոք բերելու 
ժամկետը բաց թողնելու պատճառը 
հարգելի ճանաչելու և բաց թողնված 
ժամկետը վերականգնելու մասին։
2. Վերադարձնել թիվ ԱՎԴ2/0508/02/09 
քաղաքացիական գործով ՀՀ 
վերաքննիչ քաղաքացիական 
դատարանի 12.11.2010 թվականի 
որոշման դեմ «ԱՍՍԱԹ» ՍՊԸ-ի 
ներկայացուցչի բերած վճռաբեկ 
բողոքը:



10.10.2012թ. Վճռաբեկ որոշում՝ 
Վերադարձնել թիվ ԵԱՔԴ/3174/02/09 
քաղաքացիական գործով ՀՀ 
վերաքննիչ քաղաքացիական 
դատարանի 27.07.2012 թվականի 
որոշման դեմ <<Ավստրասիփ>> ՍՊԸ-ի 
տնօրենի բերած վճռաբեկ բողոքը:

12.09.2012թ. վճռաբեկ որոշում՝ 
Վերադարձնել թիվ ԵԿԴ/3193/02/09 
քաղաքացիական գործով ՀՀ 
վերաքննիչ քաղաքացիական 
դատարանի 13.07.2012 թվականի 
որոշման դեմ <<ԱնՌաՎար>> ՍՊԸ-ի 
բերած վճռաբեկ բողոքը:



24.08.2011թ. Վճռաբեկ որոշում՝ 
Վերադարձնել թիվ ԵԿԴ/3020/02/09 
քաղաքացիական գործով ՀՀ 
վերաքննիչ քաղաքացիական 
դատարանի 22.06.2011 թվականի 
որոշման դեմ «Մեգո Գոլդ» ՍՊԸ-ի 
ներկայացուցչի բերած վճռաբեկ 
բողոքը:



գործի համար հայցվոր Պատասխանող
3-րդ 
անձ

ԵԱՔԴ/2496/02/17 Արմեն Գաբրիելյան Սիփան-1 
համատիրություն 

ԵԿԴ/3532/02/16 Մեղրիի 
համայնքապետարան 

Սիփան -1 ՍՊԸ 

ԵԿԴ/3567/02/15 Փերի Վահանի 
Հուսիկյան 

Սիփան-1 ՍՊԸ 

ԵԿԴ/5534/02/14 Արթուր Պողոսյան ԱՁ Սիփան-1 ՍՊԸ 

ԵԿԴ/0251/02/14 Վանդ-Սա ՍՊԸ Սիփան-1 ՍՊԸ 

ԵԿԴ/0186/02/14 ՎԱՆԴ-ՍԱ ՍՊԸ Սիփան-1 ՍՊԸ 

ԵԿԴ/2658/02/13 ԱՁ Արթուր Պողոսյան Սիփան 1 ՍՊԸ

ՍԴ2/0250/02/13 ԱՁ Արթուր Պողոսյան <Սիփան 1> ՍՊԸ 

ԵԿԴ/2319/02/13 ԱՁ Արթուր Պողոսյան Սիփան 1 ՍՊԸ 



ՍԴ2/0228/02/13 ԱՁ Արթուր Պողոսյան ՙՍիփան 1՚ ՍՊԸ 

ԵԿԴ/1621/02/13 Փերի Վահանի 
Հուսիկյան 

Սիփան-1 ՍՊԸ 

ԵԿԴ/1399/02/13 Ջիվան Վիկտորի 
Մխիթարյան 

Սիփան 1 ՍՊԸ 

ԵԿԴ/1398/02/13 Լևոն Հայկի Մկրտչյան Սիփան 1 ՍՊԸ 

ԵԿԴ/0386/02/13 Խաչիկ Սարգսի 
Մկրտչյան 

Սիփան 1 ՍՊԸ 



ԵԿԴ/2394/02/12 Տեխնիկական 
անվտանգության 
ազգային կենտրոն 
ՊՈԱԿ 

<< Սիփան-1>> ՍՊԸ 

ԵԿԴ/2404/02/11 ԱՍՍԱԹ ՍՊԸ Սիփան-1 ՍՊԸ 

ԵԿԴ/0441/02/11 ԱՍՍԱԹ ՍՊԸ Սիփան-1 ՍՊԸ 

 ԵԿԴ/1224/02/10 Վովա Ղահրամանյան Սիփան-1 ՍՊԸ 

ԵԿԴ/0600/02/10 Էյչ-Էս-Բի-Սի ԲԱՆԿ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՓԲԸ 

Սիփան-1 ՍՊԸ 

ԵԿԴ/0468/02/10 Էյչ-Էս-Բի-Սի ԲԱՆԿ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՓԲԸ 

Սիփան-1 ՍՊԸ 

ԵԿԴ/3129/02/09 Արտյուշա Ալեքսանյան, 
Ջանիկ Բեգլարյան, 
Վանուշ Մկրտչյան 

Սիփան-1 ՍՊԸ 



ԵԿԴ/2990/02/09 Մելիք Խաչատրյան, 
Ալվարդ Թումանյան , 
Սարգիս Հովհաննիսյան 

Սիփան-1 ՍՊԸ 

ԵԿԴ/1608/02/09 Նորայր Նիկողոսյան Սիփան-1 ՍՊԸ 

 ԵԿԴ/1500/02/09 Վոլոդյա Մաթևոսյան Սիփան-1 ՍՊԸ 

ԵԿԴ/1499/02/09 Սարգիս Սարգսյան Սիփան-1 ՍՊԸ 



ԵԿԴ/1292/02/09 Նվարդ Ղազարյան, 
Մելիք Խաչատրյան, 
Անահիտ Սարգսյան , 
Դավիթ Փալիկյան , 
Սարգիս Հովհաննիսյան 
,  Լավրետի 
Թովմասյան, Ալվարդ 
Թումանյան,  Ջանիկ 
Բեգլարյան , Հայկ 
Հայրապետյան , 
Վանուշ Մկրտչյան, 
Արտյուշա Ալեքսանյան 

Սիփան-1 ՍՊԸ 

ԵԿԴ/1062/02/09 Ռուբեն Սանոյան Սիփան-1 ՍՊԸ 

ԱՎԴ1/0183/02/09 Ռուբեն Սանոյան <<Սիփան-1>> ՍՊԸ 

ԱՎԴ1/0086/02/09 Հակոբ Ալբերտի 
Մելիքյան 

<<Սիփան-1>> ՍՊԸ 



ԱՎԴ1/0059/02/09 <<Հատուկ 
լեռնափրկարար 
ծառայություն>> ՓԲԸ 

<<Սիփան-1>> ՍՊԸ 

ԱՎԴ1/0058/02/09 Աննա Կոստանդինի 
Աբգարյան 

<<Սիփան-1>> ՍՊԸ 

 ԱՎԴ1/0726/02/08 Լիլիթ Ալվարոյի 
Քոչարյան 

<<Սիփան-1>> ՍՊԸ 

ԱՎԴ1/0725/02/08 Պետրոս Կարոյի 
Բոլյան 

<<Սիփան-1>> ՍՊԸ 

ԱՎԴ1/0724/02/08 Անուշ Ֆերդինանտի 
Գևորգյան 

<<Սիփան-1>> ՍՊԸ 

ԱՎԴ1/0723/02/08 Փառանձեմ Ամիրբեկի 
Վանոյան 

<<Սիփան-1>> ՍՊԸ

ԱՎԴ1/0722/02/08 Լիլիթ Վլադիմիրի 
Պետրոսյան 

<<Սիփան-1>> ՍՊԸ 

ԱՎԴ1/0721/02/08 Տիգրան Ռազմիկի 
Ղազարյան 

<<Սիփան-1>> ՍՊԸ 

ԱՎԴ1/0714/02/08 Հակոբ Ալբերտի 
Մելիքյան 

<<Սիփան-1>> ՍՊԸ 



Պահանջ
նախագահող 

դատավոր

Որոշակի գործողություններ 
կատարելուն պարտավորեցնելու 
և վարչական 
պատասխանատվության 
ենթարկելու մասին

Սիմիզար Եղիշի 
Հովսեփյան

գումարի պ/մ Հայարփի Արթուրի 
Զարգարյան

Գումար բռնագանձելու պ/մ Կարինե Գալֆրեդի 
Պետրոսյան

1.373.082 ՀՀ դրամ գումար 
բռնագանձելու պ/մ

Ռուբեն Ռաֆիկի 
Ներսիսյան

Գումար բռնագանձելու պ/մ Ալեքսեյ Արշալույսի 
Սուքոյան

Գումար բռնագանձելու պ/մ Ռուբեն Ռաֆիկի 
Ներսիսյան

3.719.334 ՀՀ դրամ գումար 
բռնագանձելու պ/մ

Կարինե Գալֆրեդի 
Պետրոսյան

Գումարի բռնագանձման 
պահանջի մասին

Էդգար Էդիկի 
Հովհաննիսյան

 3.719.334 ՀՀ դրամ գումար 
բռնագանձելու պ/մ

Էդիկ Վարազդատի 
Ավետիսյան



Գումարի բռնագանձման 
պահանջի մասին

Էդգար Էդիկի 
Հովհաննիսյան

պարտավորությունների 
կատարմանը պարտադրելու և 
գումարի պ/մ

Ռուբեն  Ներսիսյան, 
Գագիկ  Խանդանյան, 
վերաքննիչ՝ Կարինե  
Հակոբյան, վճռաբեկ՝  
Գոռ Գագիկի Հակոբյան

Աշխատավարձի և դրան 
հավասարեցված վճարումները 
բռնագանձելու պ/մ

Գագիկ Խանդանյան, 
Ռուբեն Ներսիսյան, 
վերաքննիչ որոշում՝ 
Նախշուն  Տավարացյան, 
Արմեն Թումանյան, 
վճռաբեկ՝ Վարուժան  
Աբելյան

Աշխատավարձի և դրան 
հավասարեցված վճարումները 
բռնագանձելու պ/մ

Ռուբեն Ներսիսյան, 
վերաքննիչ՝ Գոհար  
Մատինյան, վճռաբեկ՝ 
Վարուժան  Աբելյան

Աշխատավարձի բռնագանձման 
և վերջնահաշվարկի պ/մ

Արայիկ Միխայիլի 
Մելքումյան



238710 դրամ բռնագանձելու 
պահանջի մասին

Գայանե  Կարախանյան, 
վերաքննիչ՝  Տարոն 
Մանվելի Նազարյան

 Որոշակի գործողություններ 
կատարելուն պարտավորեցնելու 
պ/մ

Ռուբեն Կորյունի 
Ափինյան

Պատասխանողին որոշակի 
գործողություններ կատարելուն 
պարտավորեցնելու պ/մ

Գագիկ Ռաֆիկի 
Խանդանյան

Աշխատանքային ստաժի 
վերականգնման պ/մ

Գայանե Թաթուլի 
Կարախանյան

945.995.86 դրամի պ/մ Արայիկ Միխայիլի 
Մելքումյան

945.995.86 դրամի պ/մ Արայիկ Միխայիլի 
Մելքումյան

վերջնահաշվարկի կատարման և 
դրա արդյունքում վճարման 
ենթակա գումարի բռնագանձման 
պ/մ

Արայիկ Միխայիլի 
Մելքումյան



վերջնահաշվարկի կատարման և 
դրա արդյունքում վճարման 
ենթակա 5.447.335 դրամի պ/մ

Արայիկ Միխայիլի 
Մելքումյան, վերաքննիչ՝ 
Նարինե Տարիելի 
Բարսեղյան

Սիփան-1 ՍՊԸ-ից չվճարված 
աշխատավարձի բռնագանձման 
պ/մ

Ալեքսեյ Արշալույսի 
Սուքոյան

Սիփան-1 ՍՊԸ-ից չվճարված 
աշխատավարձի բռնագանձման 
պ/մ

Արայիկ Միխայիլի 
Մելքումյան

Սիփան-1 ՍՊԸ-ից չվճարված 
աշխատավարձի բռնագանձման 
պ/մ

Արայիկ Միխայիլի 
Մելքումյան



18.798.35 դրամի պ/մ Արայիկ Միխայիլի 
Մելքումյան

Չվճարված աշխատավարձի և 
անաշխատունակության 
գումարի բռնագանձման պ/մ

Արայիկ Միխայիլի 
Մելքումյան, վերաքննիչ՝ 
Տիգրան Սահակյան, 
վճռաբեկ՝  Ելենա 
Միհրանի Սողոմոնյան

 Չվճարված աշխատավարձի և 
աշխատունակության գումարի 
բռնագանձման պահանջի մասին:

Արտաշես Ալֆրեդի 
Հովհաննիսյան

Չվճարված աշխատավարձի 
գումարը բռնագանձելու 
պահանջի մասին

Արտաշես Ալֆրեդի 
Հովհաննիսյան



 Գումարի բռնագանձման 
պահանջի մասին

Արտաշես Ալֆրեդի 
Հովհաննիսյան

Չվճարված աշխատավարձի 
գումարը բռնագանձելու 
պահանջի մասին

Արտաշես Ալֆրեդի 
Հովհաննիսյան

Չվճարված աշխատավարձի 
գումարը բռնագանձելու 
պահանջի մասին:

Արտաշես Ալֆրեդի 
Հովհաննիսյան

Չվճարված աշխատավարձի 
գումարը բռնագանձելու 
պահանջի մասին:

Արտաշես Ալֆրեդի 
Հովհաննիսյան

Չվճարված աշխատավարձի 
գումարը բռնագանձելու 
պահանջի մասին:

Արտաշես Ալֆրեդի 
Հովհաննիսյան

Չվճարված աշխատավարձի 
գումարի բռնագանձման 
պահանջի մասին:

Արտաշես Ալֆրեդի 
Հովհաննիսյան

Չվճարված աշխատավարձի 
գումարի բռնագանձման 
պահանջի մասին:

Արտաշես Ալֆրեդի 
Հովհաննիսյան

Չվճարված աշխատավարձի 
գումարի բռնագանձման 
պահանջի մասին:

Արտաշես Ալֆրեդի 
Հովհաննիսյան

 Չվճարված աշխատավարձի 
գումարի պահանջի մասին:

Արտաշես Ալֆրեդի 
Հովհաննիսյան



վճիռը մերժվել կամ բավարարվել է 

19.03.2018թ. Վճիռ՝ Քաղաքացիական գործի վարույթն ըստ հայցի` Արմեն Խաչատուրի 
Գաբրիելյանի ընդդեմ «Սիփան-1» համատիրության, համատիրության նախագահ` Վ.Բեկչյանի` 
որոշակի գործողություններ կատարելուն պարտավորեցնելու պահանջի մասին, կարճել: 

25.08.2016թ. Որոշում՝
հայցադիմումը վերադարձնելու մասին
Մեղրիի համայնքապետարանի հայցադիմումն ընդդեմ <<Սիփան 1>> ՍՊԸ-ի` գումարի 
բռնագանձման պահանջի մասին, վերադարձնել:
Հայցադիմումը վերադարձնելու մասին դատարանի որոշումը, հայցադիմումը և դրան կից 
փաստաթղթերը եռօրյա ժամկետում պատշաճ ձևով ուղարկել հայցվորին:

30.07.2015թ. Որոշում՝ հայցադիմումը վերադարձնելու մասին: Հայցադիմումը և դրան կից 
փաստաթղթերը վերադարձնել Փերի Հուսիկյանին:
ՙ02.07.2015թ. Վճիռ՝ Քաղաքացիական գործի վարույթը` ըստ հայցի ԱՁ Արթուր Պողոսյանի 
ընդդեմ ՙՍիփան-1՚ ՍՊԸ-ի` կետանցի օրվանից ՀՀ կենտրոնական բանկի սահմանված տոկոսների 
13.11.2014թ. Վճիռ՝ ՙՎանդ-Սա՚ ՍՊ ընկերության հայցն ընդդեմ ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերության` 
գումարի բռնագանձման պահանջի մասին բավարարել:
ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ ՙՎանդ-Սա՚ ՍՊ ընկերության բռնագանձել 12.486.000 
/տասներկու միլիոն չորս հարյուր ութսունվեց հազար/ ՀՀ դրամ որպես պարտավորության 
գումար:
ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ ՙՎանդ-Սա՚ ՍՊ ընկերության հաշվեգրել և բռնագանձել 
տոկոսներ` ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածով սահմանված տոկոսադրույքի չափով` 
2.562.000 ՀՀ դրամ պարտավորության գումարի նկատմամբ` սկսած 02.12.2011թ.-ից, 1.782.000 ՀՀ 
դրամի նկատմամբ սկսած 23.11.2011թ.-ից, 2.016.000 ՀՀ դրամի նկատմամբ սկսած 27.01.2012թ.-ից, 
1.782.000 ՀՀ դրամի նկատմամբ 07.03.2012թ.-ից, 2.562.000 ՀՀ դրամի նկատմամբ սկսած 
02.04.2012թ.-ից, 1.782.000 ՀՀ դրամի նկատմամբ սկսած 10.05.2012թ.-ից մինչև պարտավորության 
փաստացի կատարման օրը:
ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ ՙՎանդ-Սա՚ ՍՊ ընկերության բռնագանձել 600.000 /վեց 05.02.2014թ. Որոշում՝ Միջնորդությունը մերժել,
«ՎԱՆԴ-ՍԱ» ՍՊ ընկերության ընդդեմ «Սիփան-1» ՍՊ ընկերության` գումարի բռնագանձման 
պահանջի մասին հայցադիմումը և կից փաստաթղթղերը վերադարձնել հայցվորին։
11.08.2014թ. Վճիռ՝ Ա/Ձ Արթուր Պողոսյանի հայցն ընդդեմ ՙՍիփան 1՚ ՍՊ ընկերության` գումարի 
բռնագանձման պահանջի մասին, բավարարել:
ՙՍիփան 1՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ Ա/Ձ Արթուր Պողոսյանի բռնագանձել 3 719 334 (երեք 
միլիոն յոթ հարյուր տասնինը հազար երեք հարյուր երեսունչորս) ՀՀ դրամ` որպես ապրանքի 
արժեքի գումար:
22.10.2013թ. Որոշում՝ հայցադիմումը վերադարձնելու մասին

30.09.2013թ Որոշում՝ հայցադիմումը վերադարձնելու մասին



13.09.2013թ. Որոշում՝ հայցադիմումը վերադարձնելու մասին

10.07.2014թ Վճիռ՝ Փերի Հուսիկյանի հայցը բավարարել։
Պատասխանող «Սիփան-1» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ Փերի Հուսիկյանի բռնագանձել` 3.230.000 
(երեք միլիոն երկու հարյուր երեսուն հազար) ՀՀ դրամ
Պատասխանող «Սիփան-1» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ Փերի Հուսիկյանի բռնագանձել ՀՀ 
քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով նախատեսված տոկոսները՝ ըստ 
համապատասխան ժամանակահատվածների համար ՀՀ կենտրոնական բանկի սահմանած 
բանկային տոկոսների հաշվարկային դրույքների` 3.230.000ՀՀ դրամ գումարի նկատմամբ, սկսած 
01.01.2012 թվականից մինչև գումարի փաստացի վերադարձման օրը։
Պատասխանող «Սիփան-1» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի գանձել 64.600 
(վաթսունչորս հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ` որպես հայցադիմումի համր պետական տուրքի 
գումար։
Պատասխանող «Սիփան-1» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի բռնագանձել ըստ 
համապատասխան ժամանակահատվածների համար ՀՀ կենտրոնական բանկի սահմանած 11.10.2013թ. Վճիռ՝ Ջիվան Վիկտորի Մխիթարյանի հայցը բավարարել մասնակիորեն:
ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ Ջիվան Վիկտորի Մխիթարյանի բռնագանձել 16.244757 
(տասնվեց միլիոն երկու հարյուր քառասունչորս հազար յոթ հարյուր հիսունյոթ) ՀՀ դրամ 
գումար, որից 9.657143 (ինը միլիոն վեց հարյուր հիսունյոթ հազար մեկ հարյուր քառասուներեք) 
ՀՀ դրամը` որպես չվճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումներ 
(վերջնահաշվարկ), 6.387614 (վեց միլիոն երեք հարյուր ութսունյոթ հազար վեց հարյուր 
տասնչորս) ՀՀ դրամը` որպես տույժի գումար, իսկ 200000 (երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամը` 
որպես փաստաբանի վարձատրության գումար:
ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 
բռնագանձել 320895,14 (երեք հարյուր քսան հազար ութ հարյուր իննսունհինգ դրամ և տասնչորս 
լումա) ՀՀ դրամ` որպես պետական տուրքի գումար:
Հայցը մնացած մասով մերժել` անհիմն լինելու հիմքով: 07.10. 2014թ. վճիռ՝ Ջիվան Վիկտորի 10.10.2013թ. Վճիռ՝ Հայցը բավարարել, 
«Սիփան-1» ՍՊ ընկերությունից հօգուտ Լևոն Հայկի Մկրտչյանի բռնագանձել 5.645.390 (հինգ 
միլիոն վեց հարյուր քառասունհինգ հազար երեք հարյուր իննսուն) ՀՀ դրամ՝ որից 3.854.685 (երեք 
միլիոն ութ հարյուր հիսունչորս հազար վեց հարյուր ութսունհինգ) ՀՀ դրամը, որպես չվճարված 
աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումներ (արձակուրդի և անաշխատունակության 
մեջ գտնվելու ժամանակահատվածի վճարում և վերջնահաշվարկ)« 1.132.270 (մեկ միլիոն հարյուր 
երեսուներկու հազար երկու հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ` որը հաշվարկված է մինչև 
16.06.2013թ.« և 200.000 (երկու հարյուր) ՀՀ դրամ« որպես փաստաբանական ծառայության վճար։
ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի 198-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն բռնագանձվող տուժանքը 31.07.2014թ. Վճիռ՝ Խաչիկ Սարգսի Մկրտչյանի ընդդեմ ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերությանª 429.024.0 ՀՀ 
դրամ վերջնահաշվարկի գումարի բռնագանձման պահանջի մասին հայցը բավարարել 
մասնակի:
ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ հայցվոր Խաչիկ Սարգսի Մկրտչյանի բռնագանձել 
417.793,33 (չորս հարյուր տասնյոթ հազար յոթ հարյուր իննսուներեք դրամ և երեսուներեք լումա) 
ՀՀ դրամ վերջնահաշվարկի գումար, իսկ 11.230,7 ՀՀ դրամ գումարի մասով հայցը մերժելª անհիմն 
լինելու հիմքով: 



01.08.2013թ վճիռ՝ Հայցը բավարարել։ 
1. Պատասխանող <<Սիփան-1>> ՍՊԸ-ից հօգուտ հայցվորի` <<Տեխնիկական անվտանգության 
ազգային կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի բռնագանձել Պայմանագրի 3.4. կետով նախատեսված 238710 
/երկու հարյուր երեսունութ հազար յոթ հարյուր տաս/ դրամ գումարը« ինչպես նաև 4475 ՀՀ դրամ 
/չորս հազար չորս հարյոյր յոթանասունհինգ/ վճարված պետական տուրքի գումարը։
2. Պատասխանող <<Սիփան-1>> ՍՊԸ-ից հօգուտ հայցվորի բռնագանձել չվճարված` 238710 
/երկու հարյուր երեսունութ հազար յոթ հարյուր տաս/ դրամ գումարի վրա ՀՀ քաղաքացիական 
օրենսգրքի 411 հոդվածով նախատեսված բանկային տոկոսներ` սկսած 2012թ. հուլիսի 22-ից 
02.12.2011թ վճիռ՝ Ըստ հայցի` ՙԱՍՍԱԹ՚ ՍՊ ընկերության ընդդեմ ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերության` 
որոշակի գործողություններ կատարել պարտավորեցնելու պահանջի մասին թիվ ԵԿԴ/2404/02/11 
քաղաքացիական գործի վարույթը կարճել` հայցվորի կողմից հայցից հրաժարվելու հիմքով:
23.05.2011թ. Վճիռ՝ քաղաքացիական գործի վարույթն ըստ հայցի «ԱՍՍԱԹ» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերության ընդդեմ «Սիփան-1» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերության` պատասխանողին որոշակի գործողություններ 
21.06.2010թ. Որոշում՝ հայցադիմումը վերադրձնելու մասին:

06.02.2013թ. Վճիռ՝ ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերության ընդդեմ ՙՍիփան-1՚ ՍՊ 
ընկերության, երրորդ անձ Էնթոնի Էհլերսի` պատասխանող ընկերությունից հօգուտ հայցվոր 
ընկերության ընդհանուր 1.200.259,07 ՀՀ դրամ գումարի, վերջնական մնացորդի գումարին 
հաշվեգրված տոկոսների գումարի, ուշացման վճարների և սպասարկման վճարների գումարի, 
ինչպես նաև նախապես վճարված 24.005,2 ՀՀ դրամ պետական տուրքի գումարի, որպես ՙԹի-Էն-
ԹԻ՚ ծառայության միջոցով երրորդ անձին դատական ծանուցագիրն առաքելու նպատակով 
հայցվորի կողմից վճարված` 32.100 ՀՀ դրամ գումարի, ինչպես նաև մինչև դատաքննության 
ավարտն ուղարկվելիք ծանուցմենրի համար վճարված գումարի բռնագանձման պահանջների 
մասին հայցը բավարարել մասնակի:
Պատասխանող ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան՚ ՓԲ 
ընկերության բռնագանձել 945.995,86 (ինը հարյոր քառասունհինգ հազար ինը հարյուր 
իննսունհինգ դրամ և ութսունվեց լումա) ՀՀ դրամ` որպես քարտի սկզբնական մնացորդ, 33.221,76 
(երեսուներեք հազար երկու հարյուր քսանմեկ դրամ և յոթանասունվեց լումա) ՀՀ դրամ` որպես 
ուշացման վճար, 18.041,76 (տասնութ հազար քառասունմեկ դրամ և յոթանասունվեց լումա) ՀՀ 
դրամ` որպես տոկոսավճար, 3.000 (երեք հազար) ՀՀ դրամ` որպես քարտի սպասարկման վճար, 
20.005,2 (քսան հազար հինգ դրամ և քսան լումա) ՀՀ դրամ` որպես նախապես վճարված 
պետական տուրքի գումար:
Պատասխանող ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան՚ ՓԲ 
ընկերության բռնագանձել Էնթոնի Էհլերսի 16.07.2007թ. դիմումով կնքված գործարքով 
նախատեսված ուշացման վճարներն ու հաշվեգրվող տոկոսները` սկսած 20.01.2010 թվականից 
մինչև պարտավորությունների դադարման պահը:
ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերության հայցն ընդդեմ ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերության 
ներկայացված` նախապես վճարված պետական տուրքի` 4.000 ՀՀ դրամ գումարի, 
իրավաբանական ծառայությունների համար կատարվող ծախսի` 200.000 ՀՀ դրամ գումարի, ՙ10.03. 2010թ.  Որոշում՝ ՀԱՅՑԱԴԻՄՈՒՄԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

26.03.2010թ. Վճիռ՝ կնքվել է ՀԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ



01.06.2012թ. Վճիռ՝ Ալվարդ Թումանյանի, Սարգիս Հովհաննիսյանի, Մելիք Խաչատրյանի ընդդեմ 
ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերության` վերջնահաշվարկի կատարման ու դրա արդյունքում վճարման 
ենթակա` 5.447.335 ՀՀ դրամ գումարի բռնագանձման պահանջի մասին հայցը բավարարել 
մասնակի:
ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ Ալվարդ Թումանյանի բռնագանձել 762.038 (յոթ հարյուր 
վաթսուներկու հազար երեսունութ) ՀՀ դրամ` որպես ամենամյա արձակուրդը չoգտագործելու 
համար դրամական հատուցման գումար:
ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ Սարգիս Հովհաննիսյանի բռնագանձել 728.839 (յոթ 
հարյուր քսանութ հազար ութ հարյուր երեսունինը) ՀՀ դրամ` որպես ամենամյա արձակուրդը 
չoգտագործելու համար դրամական հատուցման գումար:
ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ Մելիք Խաչատրյանի բռնագանձել 536.358 (հինգ հարյուր 
երեսունվեց հազար երեք հարյուր հիսունութ) ՀՀ դրամ` որպես ամենամյա արձակուրդը 
չoգտագործելու համար դրամական հատուցման գումար:
Ալվարդ Թումանյանի, Սարգիս Հովհաննիսյանի, Մելիք Խաչատրյանի ընդդեմ ՙՍիփան-1՚ ՍՊ 
ընկերության` պարապուրդի, արձակման նպաստի` 3.420.100 ՀՀ դրամ գումարի բռնագանձման 07.08.2009թ. Որոշում՝ հայցադիմումը վերադարձնելու մասին

02.07.2010թ. Վճիռ՝ 
Վոլոդյա Մաթևոսյանի ընդդեմ ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերության` 2009 թվականի ապրիլ, մայիս և 
հունիս ամիսների համար չվճարված աշխատավարձի` 1.689.432 ՀՀ դրամ գումարի 
բռնագանձման, թիվ 331105 աշխատանքային պայմանագիրը պատասխանողին լուծել 
պարտավորեցնելու և որպես չորս տարվա չօգտագործված ամենամյա արձակուրդի համար 
դրամական հատուցման` 2.252.567 ՀՀ դրամ գումարի բռնագանձման պահանջների մասին հայցը 
բավարարել մասնակի, իսկ Վ. Մաթևոսյանին աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ 31.03.2009 
թվականի հրամանը դրա գոյության պայմաններում անվավեր ճանաչելու, հարկադիր 
պարապուրդի ամբողջ ժամանակահտվածի համար 4.505.152 ՀՀ դրամ գումարի բռնագանձման 
պահանջների մասով քաղաքացիական գործի վարույթը կարճել` պահանջի այդ մասով վեճը 
դատարանում քննության ենթակա չլինելու հիմքով:
Վոլոդյա Մաթևոսյանի ընդդեմ ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերության` 2009 թվականի ապրիլ, մայիս և 
հունիս ամիսների համար չվճարված աշխատավարձի` 1.689.432 ՀՀ դրամ գումարի 
բռնագանձման և թիվ 331105 աշխատանքային պայմանագիրը պատասխանողին լուծել 
պարտավորեցնելու պահանջների մասին հայցը մերժել` հիմնազուրկ լինելու հիմքով:02.07.2010թ. Վճիռ՝ Սարգիս Սարգսյանի ընդդեմ ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերության` 2009 թվականի 
ապրիլ, մայիս և հունիս ամիսների համար չվճարված աշխատավարձի` 900.000 ՀՀ դրամ 
գումարի բռնագանձման և թիվ 330606 աշխատանքային պայմանագիրը պատասխանողին լուծել 
պարտավորեցնելու, որպես երեք տարվա չօգտագործված ամենամյա արձակուրդի համար 
դրամական հատուցման` 900.000 ՀՀ դրամ գումարի բռնագանձման պահանջների մասին հայցը 
բավարարել մասնակի, իսկ Ս. Սարգսյանին աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ 31.03.2009 
թվականի հրամանը դրա գոյության պայմաններում անվավեր ճանաչելու, հարկադիր 
պարապուրդի ամբողջ ժամանակահտվածի համար 2.400.000 ՀՀ դրամ գումարի բռնագանձման 
պահանջների մասով քաղաքացիական գործի վարույթը կարճել` պահանջի այդ մասով վեճը 



24.12.2009թ. Վճիռ՝ Հաստատել հայցվորներ Նվարդ Ղազարյանի, Անահիտ Սարգսյանի, Դավիթ 
Փալիկյանի և Լավրենտի Թովմասյանի և պատասխանող ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերության միջև կնքվեց 
հաշտության համաձայնություն:  Կնքված հաշտության համաձայնությունը հաստատելու 
հիմքով` ըստ հայցի Նվարդ Ղազարյանի, Անահիտ Սարգսյանի, Դավիթ Փալիկյանի և Լավրենտի 
Թովմասյանի ընդդեմ ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերության` վերջնահաշվարկի կատարման և դրա 
արդյունքում վճարման ենթակա գումարի բռնագանձման պահանջի մասին հա. ԵԿԴ/1292/02/09 
քաղաքացիական գործի վարույթը կարճել:

14.07.2010թ. Վճիռ՝ Ռուբեն Սանոյանի ընդդեմ ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերության` որպես չվճարված 
աշխատավարձ և անաշխատունակության նպաստ 10.969.233 ՀՀ դրամ գումարի բռնագանձման, 
այդ գումարի նկատմամբ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածով սահմանված կարգով 
տոկոսների գումարը բռնագանձելու պահանջների մասին հայցը բավարարել մասնակի, իսկ 
Ռուբեն Սանոյանի մասով աշխատանքից ազատելու մասին հրամանն անվավեր ճանաչելու 
պահանջի մասով քաղաքացիական գործի վարույթը կարճել` պահանջի այդ մասով վեճը 
դատարանում քննության ենթակա չլինելու հիմքով:
ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ Ռուբեն Սանոյանի բռնագանձել 3.769.233 (երեք միլիոն յոթ 
հարյուր վաթսունինը հազար երկու հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամ` որպես 2008 թվականի 
սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսների չվճարված աշխատավարձի և 
անաշխատունակության նպաստի գումար:
ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերությունից հօգուտ Ռուբեն Սանոյանի բռնագանձել 3.769.233 (երեք միլիոն յոթ 
հարյուր վաթսունինը հազար երկու հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամ չվճարված աշխատավարձի 
գումարի նկատմամբ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածով նախատեսված կարգով 
հաշվեգրվող տոկոսները` մինչև պարտավորության դադարման օրը` ըստ համապատասխան 
ժամանակահատվածների համար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 
սահմանված տոկոսի հաշվարկային դրույքների:
Ռուբեն Սանոյանի ընդդեմ ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերության` որպես չվճարված աշխատավարձ 2009 
թվականի հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս, հունիս, հուլիս, օգոստոս և սեպտեմբեր 
ամիսների համար չվճարված` 7.200.000 ՀՀ դրամ գումարի բռնագանձման, այդ գումարի 
նկատմամբ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 411 հոդվածով սահմանված կարգով տոկոսներ 
հաշվարկելու և հաշվարկված տոկոսագումարի բռնագանձման պահանջների մասին հայցը 
մերժել` հիմնազուրկ լինելու հիմքով:
ՀՀ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության 
առաջին ատյանի դատարանի 17.12.2009 որոշմամբ հայցի ապահովման նպատակով հայցագնի` 
10.969.233 ՀՀ դրամ գումարի չափով միայն ՙՍիփան-1՚ ՍՊ ընկերությանը սեփականության 20.05.2009թ. Որոշում՝ հայցադիմումը վերադարձնելու մասին

06.04.2009թ. Վճիռ՝ Ըստ հայցի Հակոբ Մելիքյանի ընդդեմ պատասխանող <Սիփան-1>ՍՊԸ-ի 
չվճարված աշխատավարձի գումարի պայանջի մասին, քաղաքացիական գործի վարույթը 
կարճել:



06.04.2009թ. Վճիռ՝ <Սիփան-1> ՍՊԸ-ից հօգուտ <Հատուկ լեռնափրկարար ծառայություն>ՓԲԸ-ի 
բռնագանձել 3.000.000 /երեք միլիոն / ՀՀ դրամ գումար: <Սիփան-1> ՍՊԸ-ից հօգուտ պետական 
բյուջեի բռնագանձել 60.000 /վաթսուն հազար/ ՀՀ դրամ, որպես պետական տուրքի գումար:
06.04.2009թ. Վճիռ՝ Հայցը բավարարել: 
<<Սիփան-1>> ՍՊԸ-ից հօգուտ Աննա Կոնստանդինի Աբգարյանցի բռնագանձել 289.522 /երկու 
հարյուր ութսունինը հազար հինգ հարյուր քսաներկու/ ՀՀ դրամ, որից 2008թ սեպտեմբեր ամսվա 
աշխատավարձը, որը կազմում է 77.320 /յոթանասունյոթ հազար երեք հարյուր քսան/ՀՀ դրամ, 
հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամսիների պարապուրդայինը յուրաքանչյուր ամսվա համար 51.547 
/հիսունմեկ հազար հինգ հարյուր քառասունյոթ/ ՀՀ դրամ, չօգտագործված արձակուրդայինը 
05.02.2009թ. Վճիռ՝ Հայցը բավարարել: 
<<Սիփան-1>> ՍՊԸ-ից հօգուտ Լիլիթ Ալվարոյի Քոչարյանի բռնագանձել 718681 /յոթ հարյուր 
տասնութ հազար վեց հարյուր ութսունմեկ/ ՀՀ դրամ, որից 240980 /երկու հարյուր քառասուն 
հազար ինը հարյուր ութսուն/ ՀՀ դրամը` սեպտեմբեր, 242842 /երկու հարյուր քառասուներկու 
հազար ութ հարյուր քառասուներկու/ ՀՀ դրամը` չօգտագործված արձակուրդայինը և 234859 
05.02.2009թ. Վճիռ՝ Հայցը բավարարել: 
<<Սիփան-1>> ՍՊԸ-ից հօգուտ Պետրոս Կարոյի Բոլյանի բռնագանձել 651863 /վեց հարյուր 
հիսունմեկ հազար ութ հարյուր վաթսուներեք/ ՀՀ դրամ, որից 179622 /մեկ հարյուր 
յոթանասունինը հազար վեց հարյուր քսաներկու/ ՀՀ դրամը` սեպտեմբեր ամսվա 
պարապուրդայինը, 225261 /երկու հարյուր քսանհինգ հազար երկու հարյուր վաթսունմեկ/ ՀՀ 
դրամը` չօգտագործված արձակուրդայինը և 246980 /երկու հարյուր քառասունվեց հազար ինը 
05.02.2009թ.  Վճիռ՝ Հայցը բավարարել: 
<<Սիփան-1>> ՍՊԸ-ից հօգուտ Անուշ Ֆերդինանտի Գևորգյանի` բռնագանձել 2008թ. սեպտեմբեր 
ամսվա աշխատավարձից չվճարված 442010 /չորս հարյուր քառասուներկու հազար տաս/ ՀՀ 
դրամը, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսների համար չվճարված աշխատավարձը, որը 
յուրաքանչյուր ամսվա համար կազմում է 820876 /ութ հարյուր քսան հազար ութ հարյուր 
յոթանասունվեց/ ՀՀ դրամ` ընդհանուրը 2904638 /երկու միլիոն ինը հարյուր չորս հազար վեց 
06.02.2009թ. Վճիռ՝ Հայցը բավարարել: 
<<Սիփան-1>> ՍՊԸ-ից հօգուտ Փառանձեմ Ամիրբեկի Վանոյանի` բռնագանձել 2008թ. հոկտեմբեր 
ամսվա աշխատավարձից չվճարված 120490 /մեկ հարյուր քսան հազար չորս հարյուր իննսուն/ ՀՀ 
դրամը, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսների աշխատավարձը, որը յուրաքանչյուր ամսվա համար 
կազմում է 240980 /երկու հարյուր քառասուն հազար ինը հարյուր ութսուն/ ՀՀ դրամ, 
06.02.2009թ. Վճիռ՝Հայցը բավարարել: 
<<Սիփան-1>> ՍՊԸ-ից հօգուտ Լիլիթ Վլադիմիրի Պետրոսյանի բռնագանձել 2008թ. սեպտեմբեր 
ամսվա աշխատավարձից չվճարված 187696 /մեկ հարյուր ութսունյոթ հազար վեց հարյուր 
իննսունվեց/ ՀՀ դրամ, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսների աշխատավարձը, որը 
յուրաքանչյուր ամսվա համար կազմում է 563144 /հինգ հարյուր վաթսուներեք հազար հարյուր 
քառասունչորս/ ՀՀ դրամ` ընդհանուրը 1877128 /մեկ միլիոն ութ հարյուր վաթսուներեք հազար 
 06.02.2009թ. Վճիռ՝ Հայցը բավարարել: 
<<Սիփան-1>> ՍՊԸ-ից հօգուտ Տիգրան Ռազմիկի Ղազարյանի բռնագանձել 988264 /ինը հարյուր 
ութսունութ հազար երկու հարյուր վաթսունչորս/ ՀՀ դրամ, որից 369845 /երեք հարյուր 
վաթսունինը հազար ութ հարյուր քառասունհինգ/ ՀՀ դրամը` սեպտեմբեր, 48241 /քառասունութ 
հազար երկու հարյուր քառասունմեկ/ ՀՀ դրամը` հոկտեմբեր ամիսների համար չվճարված 
աշխատավարձի գումարը, 200333 /երկու հարյուր հազար երեք հարյուր երեսուներեք/ ՀՀ դրամը` 
2009թ.-ի փետրվարի 2-ի



վերաքննիչ բողոքը մերժվել կամ բավարարվել է 



0

09.12.2014թ.  Վերաքննիչ որոշում՝ Վերաքննիչ բողոքը բավարարել 
մասնակի: Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական 
շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 10.06.2014 
թվականի թիվ ԵԿԴ/1621/02/13 վճիռը մասնակի` հայցապահանջը` 
900.000 ՀՀ դրամի չափով բավարարելու մասով բեկանել և գործն այդ 
մասով ուղարկել նույն դատարան` նոր քննության: Վճիռը մնացած 
մասով թողնել օրինական ուժի մեջ:
2. Սիփան-1» ՍՊԸ-ից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի բռնագանձել 
69.900 ՀՀ դրամ, ինչպես նաև 2.330.000 ՀՀ դրամի նկատմամբ սկսած` 
01.01.2012 թվականից մինչև վճռի փաստացի կատարման օրը ՀՀ 
քաղաքացիական օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով սահմանված կարգով 
հաշվարկված տոկոսագումարի 3%-ը, որպես Վերաքննիչ դատարանի 
որոշմամբ հետաձգված պետական տուրքի գումար: 20.02.2014թ. Վերաքննիչ որոշում՝ Վերաքննիչ բողոքը բավարարել: 
Բեկանել Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական 
շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 11.10.2013 
թվականի վճիռը և գործն ուղարկել նույն դատարան` նոր քննության:   
03.04.2015թ. Վերաքննիչ բողոքը մերժել: Երևան քաղաքի Կենտրոն և 
Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի 07.10.2014 թվականի թիվ ԵԿԴ/1399/02/13 
քաղաքացիական գործով կայացրած վճիռը թողնել օրինական ուժի 
մեջ:

20.02.2014թ. վերաքննիչ որոշում՝ Վերաքննիչ բողոքը` մերժել:
Երևանի Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր 
իրավասության դատարանի 2013 թվականի հոկտեմբերի 10-ի թիվ 
ԵԿԴ/1398/02/13 վճիռը թողնել օրինական ուժի մեջ:
<<Սիփան 1>> ՍՊ ընկերությունից հօգուտ պետական բյուջե 
բռնագանձել 159.360 ՀՀ դրամ, որպես վերաքննիչ բողոքի համար 
նախատեսված պետական տուրքի գումար:



19.09.2013թ. Վերաքննիչ որոշում՝ «Սիփան-1» ՍՊԸ-ի վերաքննիչ 
բողոքը վերադարձնել։ 



12՚.07.2012թ. Որոշում՝ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ



27.01.2010թ. Վերաքննիչ որոշում՝ Ռուբեն Սանոյանի կողմից 
ներկայացված վերաքննիչ բողոքը բավարարել։
Վերացնել Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական 
շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 23.12.2009թ. թիվ 
ԵԿԴ/1062/02/09 քաղաքացիական գործով կայացված »Գործի վարույթը 
կասեցնելու մասին« որոշումը։  29.10.2010թ. վերաքննիչ որոշում՝ 
Վերաքննիչ բողոքը մերժել: Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ 
վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի թիվ 
ԵԿԴ-1062-02-09 քաղաքացիական գործով 14.07.2010 թվականի 
կայացրած վճիռը թողնել օրինական ուժի մեջ:
2. <<Սիփան-1>> ՍՊ ընկերությունից հօգուտ Հայաստանի 
Հանրապետության բռնագանձել 113.077 ՀՀ դրամ` որպես վերաքննիչ 





վճռաբեկ բողոքը մերժվել կամ 
բավարարվել է 



11.02.2015թ. Վճռաբեկ որոշում՝ Թիվ 
ԵԿԴ/1621/02/13 քաղաքացիական 
գործով ՀՀ վերաքննիչ 
քաղաքացիական դատարանի 
09.12.2014 թվականի որոշման դեմ 
<<ՍԻՓԱՆ-1>> ՍՊԸ-ի 
ներկայացուցչի բերած վճռաբեկ 
բողոքը վարույթ ընդունելը մերժել:

10.06.2015. Վճռաբեկ որոշում՝ Թիվ 
ԵԿԴ/1399/02/13 քաղաքացիական 
գործով ՀՀ վերաքննիչ 
քաղաքացիական դատարանի 
03.04.2015 թվականի որոշման դեմ 
Ջիվան Մխիթարյանի 
ներկայացուցչի բերած վճռաբեկ 
բողոքը վարույթ ընդունելը մերժել:

23.04.2014թ. Վճռաբեկ որոշում՝  
Վերադարձնել թիվ ԵԿԴ/1398/02/13 
քաղաքացիական գործով ՀՀ 
վերաքննիչ քաղաքացիական 
դատարանի 20.02.2014 թվականի 
որոշման դեմ <<Սիփան-1>> ՍՊԸ-ի 
ներկայացուցչի բերած վճռաբեկ 
բողոքը:







21.04.2010թ. Վճռաբեկ որոշում՝ 
Վերադարձնել թիվ ԵԿԴ/1062/02/09 
քաղաքացիական գործով ՀՀ 
վերաքննիչ քաղաքացիական 
դատարանի 27.01.2010 թվականի 
որոշման դեմ <<Սիփան-1>> ՍՊԸ-ի 
ներկայացուցչի բերած վճռաբեկ 
բողոքը:



գործի համար հայցվոր Պատասխանող 3-րդ անձ

ՎԴ1/0022/05/16 Սիփան 1 ՍՊԸ ՀՀ ՖՆ Կապանի 
հարկային տեսչություն 

Սիփան 1 
ընկերության 
սնանկության 
կառավարիչ 
Սպարտակ 
Ստեփանյան  

ՎԴ/7348/05/15 Սիփան-1 ՍՊԸ ՀՀ ՖՆ Կապանի ՀՏ 

 ՎԴ/0329/05/11 Սիփան-1 ՍՊԸ ՀՀ Էներգետիկայի և 
Բնական պաշարների 
նախարարություն 

ՎԴ/3666/05/10 Սիփան-1 ՍՊԸ ՀՀ էրերգետիկայի և 
բնական պաշարների 
նախարարություն 



ՎԴ/2894/05/09 Սիփան-1 ՍՊԸ ՀՀ էներգետիկայի և 
բնական պաշարների 
նախարարություն 



Պահանջ
նախագահող 

դատավոր

վերացնել պատասխանողի կողմից 
27.03.2014թ. կայացված թիվ 1009075 
ակտը

Հասմիկ 
Հովհաննիսյան

 27.03.2014թ թիվ 1009075 ակտը 
վերացնելու պ/մ

Ալեքսանդրա 
Հարությունյան, 
վերաքննիչ՝ 
Արթուր 
Առաքելյան

ՀՀ Սյունքի մարզի Լիճքվազ-Թեյի 
ոսկու հանքավայրի նկատմամբ 
Սիփան-1 ՍՊԸ-ի հանքային 
իրավունքի ձևավորման գործընթացի 
իրավունքը ճանաչելու,03.12.2010թ 
կայացած`ՀՀ տարածքում 
ռազմավարական նշանակություն 
ունեցող օգտակար հանածոների 
հանքավայրերի և երևակումների 
ուսումնասիրության նպատակով 
հանքային իրավունքի ձևավորման 
առաջնահերթություն ստանալու 
ընդհանուր դասական աճուրդի 
անցկացումը`Լիճքվազ-Թեյի ոսկու 
հանքավայրի մասով անվավեր 
ճանաչելու պ/մ

Քրիստինե 
Մկոյան

Հրամանն անվավեր ճանաչ պ/մ Կարինե  
Բաղդասարյան, 
վերաքննիչ՝ 
Արթուր 
Առաքելյան, 
վճռաբեկ՝ Ելենա 
Միհրանի 
Սողոմոնյան



վարչական ակտն անվավեր 
ճանաչելու պ/մ

Արծրուն 
Միրզոյան, 
վերաքննիչ՝ ….., 
վճռաբեկ՝ Տիգրան 
Ռաֆիկի 
Պետրոսյան



վճիռը մերժվել կամ բավարարվել է 
վերաքննիչ բողոքը մերժվել 

կամ բավարարվել է 

15.02.2016թ. Գործը միացել է՝ ՎԴ/7348/05/15

22.02.2016թ. Որոշում՝ 
բաց թողնված դատավարական ժամկետը 
հարգելի համարելու միջնորդությունը 
մերժելու եվ հայցադիմումի ընդունումը 
մերժելու մասին՝ 

18.04.2016թ. Վերաքննիչ որոշում՝ 
ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔԸ 
ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ՝ Վերաքննիչ 
բողոքը մերժել` Հայաստանի 
Հանրապետության վարչական 
դատարանի 22.02.2016 թվականի 
թիվ ՎԴ/7348/05/15 վարչական 
գործով կայացված որոշումը 
թողնելով անփոփոխ։

09.02.2011թ. Ընդունումը մերժվել է

01.07.2011թ. Վճիռ՝ « Սիփան-1» ՍՊԸ հայցն 
ընդդեմ ՀՀ էներգետիկայի և բնական 
պաշարների նախարարության, երրորդ անձ 
«Սագամար» փակ բաժնետիրական 
ընկերության` ՀՀ էներգետիկայի և բնական 
պաշարների նախարարի 01.10.2010 թվականի 
թիվ 147-Ա հրամանն անվավեր ճանաչելու 
պահանջի մասին, մերժել։

12.12.2011թ. Վերաքննիչ որոշում՝ 
«Սիփան-1» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ 
ընկերության բերած բողոքը 
մերժել` Հայաստանի 
Հանրապետության վարչական 
դատարանի թիվ ՎԴ/3666/05/10 
վարչական գործով Հայաստանի 
Հանրապետության վարչական 
դատարանի 01.07.2011 թվականի 
վճիռը թողնելով անփոփոխ։



12.04.2010թ. Վճիռ՝ Մերժվել է 27.04.2010. վերաքննիչ որոշում 



վճռաբեկ բողոքը մերժվել կամ 
բավարարվել է 

15. 06.2016թ. Վճռաբեկ որոշում՝  Թիվ 
ՎԴ/7348/05/15 վարչական գործով ՀՀ 
վարչական վերաքննիչ դատարանի 
18.04.2016 թվականի <<Վերաքննիչ 
բողոքը մերժելու մասին>> որոշման դեմ 
<<Սիփան-1>> ՍՊԸ-ի ներկայացուցչի 
բերած վճռաբեկ բողոքը վարույթ 
ընդունելը մերժել:

15.02.2012թ. Վճռաբեկ որոշում՝ 
Վերադարձնել թիվ ՎԴ/3666/05/10 
վարչական գործով ՀՀ վարչական 
վերաքննիչ դատարանի 12.12.2011 
թվականի որոշման դեմ <<Սիփան-1>> 
ՍՊԸ-ի բերած վճռաբեկ բողոքը:



 30.07.2010թ. Վճռաբեկ որոշում՝ 
Վճռաբեկ բողոքը բավարարել։ 
Բեկանել ՀՀ վարչական դատարանի 
12.04.2010 թվականի վճիռը և այն 
փոփոխել. «Սիփան-1» ՍՊԸ-ի հայցը 
բավարարել՝ անվավեր ճանաչել ՀՀ 
էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարի 13.03.2009 թվականի թիվ 
22-Ա հրամանը։ 
2. ՀՀ էներգետիկայի և բնական 
պաշարների նախարարությունից 
հօգուտ «Սիփան-1» ՍՊԸ-ի բռնագանձել 
20.000 (քսան հազար) ՀՀ դրամ` որպես 
վճռաբեկ բողոքի համար վճարված 
պետական տուրք։



գործի համար հայցվոր Պատասխանող
3-րդ 
անձ

ՎԴ1/0186/05/13 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Կապանի 
ՏՀՏ 

Սիփան-1 ՍՊԸ 

ՎԴ1/0147/05/13 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Կապանի 
ՏՀՏ 

«ՍԻՓԱՆ-1» ՍՊԸ 

ՎԴ1/0104/05/13 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Կապանի 
ՏՀՏ 

Սիփան-1 ՍՊԸ 

ՎԴ1/0041/05/13 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Կապանի 
ՏՀՏ 

«Սիփան-1» ՍՊԸ 



ՎԴ1/0117/05/12 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Կապանի 
ՏՀՏ 

<<Սիփան-1>> ՍՊԸ 

ՎԴ1/0087/05/12 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մեղրիի 
տարածքային 
հարկային 
տեսչություն 

<<Սիփան-1>> ՍՊԸ 

ՎԴ/0341/05/09 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 
հանքարտադրողների 
ոլորտային ՀՏ 

Սիփան-1 ՍՊԸ 



Պահանջ
նախագահող 

դատավոր

եկամտային հարկի գծով 
պարտքը` 489292 դրամ 
բռնագանձելու պ/մ

Հասմիկ 
Հովհաննիսյան

526000 ՀՀ դրամ պարտք և 10520 
ՀՀ դրամ պետ. տուրք 
բռնագանձելու պ/մ

Հասմիկ 
Հովհաննիսյան

2044900 դրամ գումարի 
բռնագանձման պ/մ

Հասմիկ 
Հովհաննիսյան

1691.7 հազար դրամ պարտքը և 
33834 դրամ պետական տուրքը 
բռնագանձելու պահանջի մասին

Հասմիկ 
Հովհաննիսյան



Պատասխանողից 4756.6 հազար 
դրամ պարտքը և 95132 դրամ 
պետական տուրքը 
բռնագանձելու պահանջի մասին:

Հասմիկ 
Հովհաննիսյան

2850.1 հազար դրամ 
բռնագանձելու պ/մ:

Հասմիկ 
Հովհաննիսյան

23.340.900դր. գումարի պ/մ Հովսեփ 
Բեդևյան



վճիռը մերժվել կամ բավարարվել է 
վերաքննիչ բողոքը 

մերժվել կամ 
բավարարվել է 

27.12.2013թ. Վճիռ՝ Հայցը բավարարել.
Պատասխանող Սիփան-1 սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերությունից հօգուտ 
պետական բյուջեի բռնագանձել եկամտային հարկի գծով 
489292 դրամ պարտքը:
Պատասխանող Սիփան-1սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերությունից հօգուտ 
պետական բյուջեի բռնագանձել նաև 9786 դրամ` որպես 
հայցվորի կրած դատական ծախսի հատուցում:05.12.2013թ. Վճիռ՝ 
Հայցը բավարարել.
Պատասխանող Սիփան-1 սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերությունից հօգուտ 
պետական բյուջեի բռնագանձել եկամտային հարկի գծով 
526.0 հազար դրամ պարտքը:
Պատասխանող Սիփան-1 սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերությունից հօգուտ 
պետական բյուջեի բռնագանձել նաև 10520 դրամ` որպես 
հայցվորի կրած դատական ծախսի հատուցում:
Վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում դա կկատարվի 
դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության 
միջոցով` պարտապանի հաշվին:29.07.2013թ վճիռ՝ Հայցը բավարարել.
Պատասխանող Սիփան-1 սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերությունից հօգուտ 
պետական բյուջեի բռնագանձել 2044900 դրամ պարտքի 
գումարը:
Պատասխանող Սիփան-1 սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերությունից հօգուտ 
պետական բյուջեի բռնագանձել նաև 40898 դրամ` որպես 
հայցվորի կրած դատական ծախսի հատուցում:
12.06.2013թ. վճիռ՝ Հայցը բավարարել.
Պատասխանող «Սիփան-1« սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերությունից հօգուտ 
պետական բյուջեի բռնագանձել 1691,7 հազ. դրամ 
պարտքի գումարը:
Պատասխանող «Սիփան-1« սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերությունից հօգուտ 
պետական բյուջեի բռնագանձել նաև 33834 դրամ` որպես 
հայցվորի կրած դատական ծախսի հատուցում:
Վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում դա կկատարվի 
դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության 
միջոցով` պարտապանի հաշվին:
Վճիռը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից` 
12.06.2013թ-ից մեկ ամիս հետո:



01.10.2012թ վճիռ՝ Հայցը բավարարել.
Պատասխանող «Սիփան-1« սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերությունից հօգուտ 
պետական բյուջեի բռնագանձել նրա պարտքը` 
4756.6հազար դրամ:
«Սիփան-1« սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերությունից հօգուտ պետական բյուջեի բռնագանձել 
նաև 95132 դրամ` որպես հայցվորի կրած դատական 
ծախսի հատուցում:
Պատասխանող «Սիփան-1« սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերության գույքի վրա ՀՀ 
Վարչական դատարանի 22.08.2012թ. որոշմամբ դրված 
արգելանքը թողնել անփոփոխ մինչև վճռի կատարումը: 
Վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում դա կկատարվի 
դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության 
միջոցով` պարտապանի հաշվին:
Վճիռը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից՝ 
26.10.2012թ. Վճիռ՝ Կարճել թիվ ՎԴ1/0087/05/12 վարչական 
գործի վարույթը` հայցվորի կողմից հայցապահանջից 
հրաժարվելու հիմքով: 
Հայցվորի կրած դատական ծախսը թողնել նրա վրա, այդ 
հարցը համարելով լուծված:
ՀՀ վարչական դատարանի 26.06.2012թ. որոշմամբ «Սիփան-
1« ՍՊԸ-ի գույքի վրա դրված արգելանքը վերացնել:
Վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում դա կկատարվի 
դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության 
միջոցով` պարտապանի հաշվին:
Վճիռը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից` 
26.10.2012թ-ից մեկ ամիս հետո:

29.06.2009թ. Որոշում՝ Գործի վարույթը կարճվել է



վճռաբեկ բողոքը 
մերժվել կամ 

բավարարվել է 



գործի համար դիմող Պատասխանող Պահանջ

ԵԿԴ/1439/03/14 Էն-Աուդիտ ՍՊԸ Սիփան-1 ՍՊԸ 1.862.000 ՀՀ դրամի պ/մ

ԵԿԴ/0918/03/14 Էն-Աուդիտ ՍՊԸ Սիփան-1 ՍՊԸ 1.862.000 ՀՀ դրամի պ/մ

ԵԿԴ/0401/03/14 Էն-Աուդիտ ՍՊԸ Սիփան-1 ՍՊԸ  1.100.000 ՀՀ դրամի պ/մ



նախագահող 
դատավոր

վճիռը մերժվել կամ 
բավարարվել է 

Արայիկ 
Միխայիլի 
Մելքումյան

05.05,2014թ. Վճարման 
կարգադրությունը մտել է 
օրինական ուժի մեջ

Գագիկ Ռաֆիկի 
Խանդանյան

03.04.2014թ. Դիմումը 
մերժվել է

Գագիկ Ռաֆիկի 
Խանդանյան

26.02.2014թ. Վճիռը 
մերժվել է 



գործի համար դիմումատու Պատասխանող կառավարիչ

ԱՎԴ/0033/04/11 <<Սիփան-1>> ՍՊԸ <<Ասսաթ>> ՍՊԸ Աղասի Արսենյան   



Պահանջատիրոջ անվանումը պահանջ
նախագահող 

դատավոր

ՀՀ ոստիկանության պետական 
պահպանության գլխավոր 
վարչության Մասիսի 
պահպանության բաժին, Երևանի 
ոսկերչական գործարան-1 
<<Գնոմոն>> ԲԲԸ , ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 
Մասիս ՏՀՏ, <<Ավիա-Սերվիս>> ՀՁ 
ՓԲԸ , <<Արդշինինվեստբանկ>>   , 
<<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ , 
<<Բեկոր>> ՓԲԸ , <<Մեդիսար>> 
ՍՊԸ , <<Գեոպրոմայնինգ>> ՍՊԸ , 
<<Վեդի-Ալկո>>ՓԲԸ ,  <<Վայք 
Ռեսուրս>> ՍՊԸ, <<Ակունք-
ֆիրմա>> ՍՊԸ,  <<Քրաուն-
Քեմիքլ>> ՍՊԸ, Կարեն 
Բաղդասարյան, Արամ  Օսիկյան , 
<<Սիփան-1>> ՍՊԸ , 
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ          

Սնանկության տեսակ: 
Հարկադրված    
3170000, 13799419, 

1096636, 8658587, 

2334400, 2260000, 

3864629, 5183920, 

8749285, 2166398, 

92598000, 200000, 

1018239, 394000, 

3090000, 31380875 ՀՀ 
դրամ, 1756524 ԱՄՆ 
դոլար

Հարություն 
Վոլոդյայի 
Ենոքյան



վճիռը մերժվել 
կամ բավարարվել 

է 

վերաքննիչ 
բողոքը մերժվել 

կամ բավարարվել 
է 



գործի համար դիմումատու Պատասխանող կառավարիչ

ՍԴ3/0003/04/15 Կապանի 
տարածքային 
հարկային 
տեսչություն 

<<ՍԻՓԱՆ-1>> ՍՊԸ 

ԵԿԴ/0074/04/09
Լեռնամետալուրգիայի 
ինստիտուտ ՓԲԸ 

Սիփան-1 ՍՊԸ Գևորգ   Ավագյան



Պահանջատիրոջ 
անվանումը

պահանջ
նախագահող 

դատավոր

Սնանկության 
տեսակ: 
Հարկադրված

Մուրադ Մարտինի 
Հովակիմյան, 
վերաքննիչ՝ Արթուր 
Վազգենի Սմբատյան

Կարինե Գալֆրեդի 
Պետրոսյան, 
վերքննիչ՝ Կարեն 
Վանուշի 
Չիլինգարյան, 
վճռաբեկ՝ Սուրեն 
Ռաֆիկի Անտոնյան



վճիռը մերժվել կամ բավարարվել է 

Պարտապանը սնանկ է ճանաչվել 01.06.2015թ. Վճիռ՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության 
Կապանի տարածքային հարկային տեսչության դիմումը բավարարել:
<<Սիփան-1>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը (իրավաբանական անձի 
պետական գրանցման վկայական` 01Ա 024188, գրանցման համար` 13.110.00274, ՀՎՀՀ` 04001189, 
գործունեության իրականացման վայրի հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ.Այգեձոր, իրավաբանական 
հասցե` ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 4) ճանաչել սնանկ:
Պարտապան <<Սիփան-1>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը 
պարտավորեցնել 10 օրվա ընթացքում կառավարչին ներկայացնել <<Սնանկության մասին>> ՀՀ 
օրենքի 12-րդ հոդվածով սահմանված փաստաթղթերը:
Արգելանք դնել պարտապան <<Սիփան-1>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերությանը պատկանող գույքի և դրամական միջոցների վրա, բացառությամբ 
<<Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների 
մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված դեպքերի:  23-03-2016թ.  
Գործն ուղարկվել է ըստ ընդդատության
<<Սիփան-1>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից հօգուտ ՀՀ պետական 
բյուջեի բռնագանձել 500000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որպես ՀՀ ֆինանսների 
նախարարության կենտրոնական գանձապետարանի կողմից նախապես վճարված պետական 
տուրքի գումար, այն գրանցելով <<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 82 հոդվածի 1-ին մասի 
<<դ>> կետով նախատեսված դատական ծախսերի խմբում, որը պետք է մարվի պարտապանի 
27.01.2010թ. Դիմումը մերժվել է 



վերաքննիչ բողոքը մերժվել կամ 
բավարարվել է 

վճռաբեկ բողոքը մերժվել կամ 
բավարարվել է 

ՀՀ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի 
23.03.2016թ որոշմամբ բեկանվել է Սյունիքի 
մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի 
թիվ ՍԴ3/0003/04/15 գործի 01.06.2016 թ վճիռը և 
գործն ուղարկվել ըստ ընդդատության Երևանի 
Կենտոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների 
ընդհանուր իրավասության դատարան նոր 
քննության ամբողջ ծավալով :  10.10.2018թ. 
վերաքննիչ բողոքը ընդունվել է վարույթ

01.11.2010թ. Վերաքննիչ որոշում՝  Թիվ ԵԿԴ-
0074/04/09 քաղաքացիական գործով, ըստ 
դիմումի «Լեռնամետալուրգիայի ինստի-տուտ» 
ՓԲ ընկերության ընդդեմ «Սիփան-1» ՍՊ 
ընկերության` պատասխանողին սնանկ 
ճանաչելու պահանջի մասին, Երևան քաղաքի 
Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական 
շրջանների ընդհանուր իրավասության 
դատարանի 27.01.2010թ. վճռի դեմ Դիմողի 
անունից բերված վերաքննիչ բողոքը 
բավարարել մասնակի` նշված վճիռը բեկանել և 
գործն ուղարկել նույն դատարան` նոր 
քննության։
Վճիռը փոփոխելուն վերաբերող մասով 
վերաքննիչ բողոքը մերժել։

01.04.2011թ. Վճռաբեկ որոշում՝ Վճռաբեկ 
բողոքը բավարարել։ Բեկանել ՀՀ վերաքննիչ 
քաղաքացիական դատարանի 01.11.2010 
թվականի որոշումը և օրինական ուժ տալ 
Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ 
վարչական շրջանների ընդհանուր 
իրավասության դատարանի 27.01.2010 
թվականի վճռին։
2. <<Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ>> 
ՓԲԸ-ից հօգուտ <<Սիփան 1>> ՍՊԸ-ի 
բռնագանձել 20.000 ՀՀ դրամ` որպես 
վճռաբեկ բողոքի համար վճարված 
պետական տուրք։


