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ՎԻՆԴԻԿԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ՌԵՍՏԻՏՈՒՑԻԱՅԻ  

ՀԱՅՑԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Արսեն Թավադյան 

ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ 

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու  

 

Հայցերի մրցակցության հիմնահարցը քաղաքացիական իրա-

վունքի հայկական գիտության մեջ գրեթե ուսումնասիրված չէ: Ըստ 

էության, նշված հարցի ուսումնասիրությունը սահմանափակվում է 

որոշակի գիտական քննարկումների ժամանակ մտքերի փոխանակ-

մամբ: Ի տարբերություն դրա՝ արտասահմանյան տեսության մեջ 

այն հարցի լուծումը, թե կոնկրետ իրավիճակում ինչպիսի հայց կա-

րող է ներկայացնել անձը, բավականին խորությամբ ուսումնասիր-

ված է:  

Հայցերի մրցակցության մասնավոր դրսևորումներից է նաև 

վինդիկացիոն և ռեստիտուցիայի հայցերի մրցակցության հիմնա-

հարցը: Պրակտիկայում իսկապես հաճախ են հանդիպում իրավի-

ճակներ, երբ անձը, ում սեփականության իրավունքով պատկանող 

գույքը դուրս է եկել նրա տիրապետությունից անկախ իր կամքից, 

կարող է վերջնական ձեռքբերողի դեմ ներկայացնել և´ վինդիկա-

ցիոն, և´ համապատասխան գործարքի անվավեր ճանաչման ու ան-

վավերության հետևանքների կիրառման հայց: Սույն հոդվածն ուղղ-

ված է քննարկելու հենց այս իրավիճակը:  

Ըստ էության, ինչպես կհիմնավորվի ստորև, վինդիկացիայի և 

ռեստիտուցիայի հայցերի ընտրությամբ փոփոխվում է բարեխիղճ 

տիրապետողի կարգավիճակը: Արդեն մի քանի հազարամյակ տե-

սության և պրակտիկայի համար մնում է արդիական սեփականա-

տիրոջ և բարեխիղճ տիրապետողի շահերի հարաբերակցությունը1: 

Վինդիկացիոն հայցի կարգավորումները հնարավորություն են տա-

լիս պաշտպանել ոչ միայն սեփականատիրոջ, այլև որոշ դեպքերում 

                                                            
1 Տե´ս Лоренц Д. В. Виндикация: Юридическая природа и проблемы реа-

лизации, Инфра-М, Москва, 2011, էջ 58:  
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բարեխիղճ տիրապետողի իրավունքները: Անսահմանափակ վինդի-

կացիան կհակասեր զարգացած քաղաքացիական շրջանառության 

պահանջներին, եթե դրանից չկատարվեր որևէ վերապահում1: Այդ 

իսկ պատճառով տարբեր երկրների օրենսդրություններում բարե-

խիղճ տիրապետողի իրավունքները պաշտպանվում են: Մասնավո-

րապես, Ֆրանսիական քաղաքացիական օրենսդրությամբ բարե-

խիղճ տիրապետողն օգտվում է բավականին մեծ պաշտպանվա-

ծությամբ. Ֆրանսիական քաղաքացիական օրենսգրքի 2289-րդ հոդ-

վածի հիման վրա բարեխիղճ տիրապետողը պաշտպանված է ցան-

կացած վինդիկացիոն հայցից, իսկ բարեխղճությունը եթե այլ բան ա-

պացուցված չէ, ենթադրվում է2: Գերմանիայում իր ամրագրումն է 

ստացել «Hand muss Hand wahren» (ձեռքը ձեռքի համար է պատաս-

խանատու) սկզբունքը, համաձայն որի, եթե գույքը դուրս է եկել սե-

փականատիրոջ տիրապետությունից այն անձի կամքով, ում այն 

տրվել է սեփականատիրոջ կողմից, սեփականատերը կարող է այդ 

անձից վնասների հատուցում պահանջել: Միայն այնտեղ, որտեղ 

այդպիսի փոխանցում սեփականատիրոջ կամ այն անձի կողմից, ում 

վստահվել է գույքը, չի եղել, արդարությունը պահանջում էր գույքի 

վերադարձ3: Փասատացի նույն սկզբունքն ամրագրել է նաև ՀՀ քա-

ղաքացիական օրենսգրքի4 275-րդ հոդվածը: Այսինքն, ՀՀ քաղաքա-

ցիական օրենսդրությունը պահանջում է սեփականատիրոջից հա-

տուցմամբ գույքը ձեռք բերած բարեխիղճ տիրապետողի դեմ վինդի-

կացիոն հայց ներկայացնելիս ապացուցել, որ գույքն իր կամ այն ան-

ձի տիրապետությունից, ում այդ գույքը հանձնվել է սեփականատի-

                                                            
1 Տե´ս Амфитеатров Г. Н. Иски собственников о возврате принадлежащего им 

имущества, Юридическое издательство НКЮ СССР, Москва, 1945, էջ 6: 
2 Տե՛ս Морандьер Л. Гражданское право Франции, том 2, Издательство 

иностранной литературы, Москва, 1960, էջ 178: 
3 Տե´ս Афанасьева И. В., Кузнецова М. Н. Приобретение права собственности 

от неуправомоченного отчуждателя в контексте современного законода-

тельства // Юрист. 2004, № 1, էջեր 22-23: 
4 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք № ՀՕ-

239, ՀՀՊՏ 1998.08.10/17 (50), ընդունված՝ 05.05.1998 թ.-ին: 
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րոջ կողմից, դուրս է անկախ վերջիններիս կամքից:  

Դրա հետ մեկտեղ, սեփականատերը սահմանափակ վինդիկա-

ցիայի կարգավորումներից խուսափելու համար կարող է ներկայաց-

նել ոչ թե վինդիկացիայի, այլ գործարքի անվավերության պահանջ: 

Մասնավորապես, եթե ոչ սեփականատերը կնքում է գույքի առուվա-

ճառքի պայմանագիր, ապա սեփականության իրավունքի (գույքի) 

փոխանցման այդ գործարքը1 անվավեր է, քանի որ անձը չի կարող 

փոխանցել այն, ինչ չունի: Այս հետևությունը կարելի է կատարել 

դեռևս Հռոմեական իրավունքից սկիզբ առած՝ «nemo plus iuris ad 

alium transferre potest, quam ipse haberet» (ոչ մեկ չի կարող փոխանցել 

ուրիշին ավել իրավունք, քան ունի) սկզբունքի հիման վրա2: Այս 

դեպքում, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 305-րդ հոդվածի հիման 

վրա անվավերության հայց հարուցելիս բավարար է միայն հիմնա-

վորել, որ գործարքը հակասում է օրենքին: 

Ստացվում է, որ սեփականատիրոջն ավելի ձեռնտու է ներկա-

յացնել ոչ թե վինդիկացիայի պահանջ, այլ ներկայացնել իր գույքի 

փոխանցման գործարքի անվավերության և դրա անվավերության 

հետևանքների կիրառման պահանջ, որի պարագայում նա զուտ 

հիմնավորելու է գործարքի՝ օրենքին հակասելը: 

Այսինքն` առկա է փաստացի մրցակցություն երկու հայցերի 

միջև և պետք է հասկանալ՝ որ իրավիճակում, որ հայցն է ենթակա 

ներկայացման, թե հայցվորն ազատ է ամեն դեպքում ներկայացնել 

հայցերից յուրաքանչյուրը:  

Տեսական գրականության մեջ առկա են կարծիքներ, որոնք 

պաշտպանում են հայցվորի ազատությունը: Մանսավորապես Վ. 

Վիտրյանսկին այդ տեսակետի կողմնակիցն է: Դրա հետ մեկտեղ, 

նշելով բարեխիղճ տիրապետողի իրավունքների պաշտպանության 

                                                            
1 Իհարկե, այստեղ վիճելի է, թե որ գործարքն է անվավեր՝ սեփականության 

իրավունքի փոխանցման, թե գույքի փոխանցման գործարքը: Սակայն այդ 

հարցի քննարկումն առանձին գիտական հոդվածի առարկա է: 
2 Տե՛ս Тузов Д. О. Реституция при недействительности сделок и защита доб-

росовестного приобретателя в российском гражданском праве. Статут, Мос-

ква, 2007, էջեր 186-187: 
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անհրաժեշտության մասին, հեղինակը կարծիք է արտահայտում, որ 

գործարքի անվավերության հայց կարող է ներկայացվել միայն այն 

գործարքի վերաբերյալ, որտեղ օտարող է եղել անձը, ով այդ իրա-

վունքը չուներ (օրինակ՝ վարձակալը), և նշում է, որ անհրաժեշտ է 

Նիդերլանդների օրինակով օրենսդրորեն սահմանափակել հետագա 

գործարքների անվավեր ճանաչման իրավունքը՝ հնարավորություն 

տալով անվավեր ճանաչել միայն առաջին գործարքը1: 

Այս տեսակետի հետ բարդ է համաձայնվել, քանի որ այն փաս-

տացի զրկում է բարեխիղճ տիրապետողին սահմանափակ վինդի-

կացիայով տրվող հնարավորություններից: Այսինքն, Հայցվորը, ա-

մեն անգամ ընտրելով հայցի տեսակը, որը պետք է ներկայացնի, ա-

ռաջնորդվում է նրանով, թե որ հայցն է իրեն ընձեռելու առավել մեծ 

հնարավորություններ: Թվում է, թե ռեստիտուցիայի հայցն ամեն 

դեպքում ավելի գերադասելի է, սակայն պետք է հիշել, որ ՀՀ քաղա-

քացիական օրենսգրքի 317-րդ հոդվածի 2-րդ կետն այսպիսի գոր-

ծարքների անվավերության2 ճանաչման համար նախատեսում է մե-

կամյա հայցային վաղեմություն, իսկ վինդիկացիոն հայցի ներկա-

յացման համար նախատեսված է ընդհանուր երեքամյա ժամկետ3: 

Այսինքն, հայցվորի նպատակահարմարության տեսանկյունից կա-

րելի է ձևակերպել հետևյալ ընդհանուր սկզբունքը՝ այն դեպքում, երբ 

                                                            
1 Տե՛ս Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: 

Общие положения. Статут, 2007, էջ 813-814: 
2 ՀՀ վճռաբեկ դատարանը թիվ 3-1628(ՎԴ) քաղաքացիական գործով 

26.10.2006 թ.-ին կայացված որոշմամբ կիրառել է այն մոտեցումը, որ եթե 

գործարքը չի կարող գնահատվել որպես առոչինչ, այն վիճահարույց է: 

Հետևաբար, այն բոլոր գործարքները, որոնցով վաճառողը փոխանցել է այն 

գույքը, որի սեփականության իրավունքը վերջինս չունի, վիճահարույց են: 
3 Միանում եմ տեսական գրականության մեջ արտահայտված այն դիրքո-

րոշումներին, որ ռեստիտուցիայի հայցի, ձեռքբերման վաղեմության հայցա-

յին վաղմության կարգավորումները ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով հե-

տևողական չեն: Մասնավորապես, տե՛ս Մովսիսյան Վ. Մ. Տիրապետման 

ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավուն-

քում, ատենախոսություն ի.գ.թ. գիտական աստիճանի հայցման, Երևան, 

2010, էջեր 133-145: 
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հայցային վաղեմության մեկ տարին չի անցել, ավելի նպատակա-

հարմար է ներկայացնել ռեստիտուցիայի հայց, իսկ այն դեպքում, 

երբ այդ ժամկետն անցել է՝ վինդիկացիայի հայց: ՌԴ քաղաքացիա-

կան օրենսգրքի շրջանակում վինդիկացիայի հայցի ներկայացումը 

դառնում է ընդհանրապես անիմաստ, քանի որ ըստ ՌԴ քաղաքա-

ցիական օրենսգրքի՝ օրենքին հակասող բոլոր գործարքներն ընդհա-

նուր կանոնի համաձայն համարվում են առոչինչ, իսկ վիճահարույց 

միայն օրենքով ուղղակի նախատեսված դեպքերում1, հետևաբար, 

այն բոլոր գործարքները, որոնցով վաճառողը փոխանցել է այն գույ-

քը, որի սեփականության իրավունքը վերջինս չունի, դիտարկվում 

են առոչինչ և այդ գործարքի անվավերության հետևանքների կիրառ-

ման համար նախատեսվում է տաս տարվա հայցային վաղեմության 

ժամկետ: 

Առկա են նաև տեսաբաններ, որոնք հակված են հարցը լուծել 

այլ կերպ: Մասնավորապես` Դ. Տուզովը հստակ նշում է, որ միակ 

ընդունելին այն տեսակետն է, որը չի թույլատրում կիրառել ռեստի-

տուցիա այն դեպքում, երբ վինդիկացիան արգելված է2: Այս կարծիքն 

ուղղված է արդարացնելու ՌԴ գերագույն արբիտրաժային դատա-

րանի պլենումի 25.02.1998 թ.-ի թիվ 8 որոշումը3, որը հստակ նշում է, 

որ եթե սեփականատերը գործարքի անվավերության պահանջ է 

ներկայացրել այն անձի դեմ, ով կարող է դիտարկվել որպես բարե-

խիղճ տիրապետող, գույքի վերադարձի պահանջը պետք է մերժվի: 

Նմանատիպ մոտեցում է արտահայտել նաև ՀՀ վճռաբեկ դա-

տարանը: Մասնավորապես, քննելով թիվ 3-1311 (ՎԴ) քաղաքացիա-

                                                            
1 Տե՛ս Гражданское право, под ред. Сергеева А. П., Толстого Ю. К., Том 1, 

Проспект, Москва, 2005, էջ 310: 
2 Տե՛ս Тузов Д. О. Реституция при недействительности сделок и защита доб-

росовестного приобретателя в российском гражданском праве, Статут, 

Москва, 2007, էջ 159: 
3 Տե՛ս Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февр. 

1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник ВАС РФ. 

1998. № 10: 
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կան գործը, ՀՀ վճռաբեկ դատարանը 05.09.2007 թ.-ի որոշմամբ ար-

տահայտել է հետևյալ դիրքորոշումը՝ «գույքի բարեխիղճ ձեռք բերող 

հանդիսանալու հանգամանքն ինքնին հիմք չէ օրենքի պահանջնե-

րին հակասող գործարքն անվավեր ճանաչելու և գործարքի անվա-

վերության հետևանքներ կիրառելու պահանջը մերժելու համար, 

քանի որ գույքի բարեխիղճ ձեռք բերողն օրենքով պաշտպանված չէ 

սեփականատիրոջ՝ գույքը վերադարձնելու պահանջից, եթե գույքը 

վերջինիս տիրապետումից դուրս է եկել անկախ նրա կամքից»1: 

Փաստացի երկու որոշումներում էլ կիրառում են այն մոտեցու-

մը, որ գույքի փոխանցման գործարքն անվավեր է միայն այն դեպ-

քում, եթե գույքը դուրս է եկել սեփականատիրոջ տիրապետությու-

նից անկախ վերջինիս կամ այն անձի կամքից, ում սեփականատերը 

փոխանցել է գույքը: Եթե այդ գույքը դուրս է սեփականատիրոջ տի-

րապետությունից իր կամքով, այդ գործարքն անվավեր չէ: Սա չի 

կարելի համարել ընդունելի մոտեցում: Եթե գործարքով անձը փո-

խանցում է այնպիսի իրավունք, որը վերջինս չունի, այդ գործարքը 

(կամ գույքի փոխանցման գործարքը) անվավեր է անկախ ձեռք բերո-

ղի կամքից: Ուստի վինդիկացիայի և ռեստիտուցիայի հայցերի այս 

միախառնումը չի կարելի կիրառել: Բացի այդ, հարց է՝ եթե հայցվորը 

ներկայացնում է միայն գործարքի անվավերության և անվավերութ-

յան հետևանքների կիրառման պահանջ, որի շրջանակներում դա-

տարանը սկսում է կիրառել վինդիկացիայի հայցերի կարգավորում-

ները, արդյոք դատարանը դուրս չի գալիս հայցի առարկայից և հիմ-

քից: 

Հետևաբար, անհրաժեշտություն առաջացավ զարգացնելու ՌԴ 

գերագույն արբիտրաժային դատարանի պլենումի 25.02.1998 թ.-ի 

թիվ 8 որոշմամբ արտահայտված դիրքորոշումը: ՌԴ սահմանադրա-

կան դատարանը 21 ապրիլի 2003 թ.-ի թիվ 6-Պ որոշմամբ2 հստակ 

                                                            
1 Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 05.09.2007 թվականի թիվ 3-1311 (ՎԴ) որո-

շումը: 
2 Տե´ս Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 N 6-П «По 

делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан, О. 
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սահմանեց՝ քանի որ բարեխիղճ ձեռքբերում հնարավոր է միայն այն 

դեպքում, երբ գույքը ձեռք է բերվել ոչ սեփականատիրոջից, այդպիսի 

գործարքի հետևանքը ոչ թե երկկողմանի ռեսիտուցիան է, այլ վին-

դիկացիան: Հետևաբար, այն անձի իրավունքները, ով իրեն համա-

րում է գույքի սեփականատեր, չեն կարող պաշտպանվել գործարքի 

անվավերության հայցի շրջանակակներում: Այդ պաշտպանությունը 

հնարավոր է միայն վինդիկացիայի հայցի շրջանակներում:  

Կարելի է ասել, որ գրեթե նույն մոտեցումը կիրառվել է նաև 

նմանատիպ գործերի լուծման համար նախադեպ դարձած 

«Macmillan Inc. v Bishopsgate Investment Bank Plc» Անգլիայում 

քննված գործում1: Արտասահմանյան տեսական գրականության մեջ 

էլ տարածված է այս տեսակետը: Մասնավորապես նշվում է՝ եթե 

գույգը փոխանցվել է այլ անձի, իսկ իրային իրավունքը պահպանվել 

է սկզբնական տիրապետողի մոտ, պետք է ներկայացնել իրային 

հայցեր և խուսափել ռեստիտուցիայի պահանջներից, իսկ եթե իրա-

վունքն արդեն փոխանցվել է այն անձին, ով անհիմն հարստացել է ի 

հաշիվ սկզբնական իրավատերի, կարելի է դիմել ռեստիտուցիայի 

պահանջով2: 

Վերոնշվածը թույլ է տալիս ձևակերպել հետևյալ ընդհանուր 

սկզբունքը՝  

 Այն դեպքում, երբ հայցվորը հանդիսանում է այն գործարքի 

կողմ, որով փոխանցվել է սեփականության իրավունք, վերջինս 

պետք է ներկայացնի գործարքի անվավերության և դրա հետևանք-

ների կիրառման պահանջ, 

 Եթե սեփականատերը չի հանդիսանում գործարքի կողմ, 

                                                                                                                                
М. Мариничевой, А. В. Немировской, З. А. Скляновой, Р. М. Скляновой и В. 

М. Ширяева» 
1 Տե´ս Джанаева А. М. Понятие реституции: сравнительно-правовой анализ 

института в российской и англо-американской системах права, дисс. … 

к.ю.н., Москва, 2015, էջ 142: 
2 Տե´ս Grantham R.B. and Rickett C.E.F. Property and Unjust Enrichment: 

Categorical Truths or Unnecessary Complexity? // New Zealand Law Review – 

1997 (հղումը վերցված է՝ Джанаева А. М. Понятие реституции: сравнительно-

правовой анализ института в российской и англо-американской системах 

права, дисс. … к.ю.н., Москва, 2015, էջ 145): 
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կարող է ներկայացնել միայն վինդիկացիոն հայց, որի պարագայում 

կկիրառվեն բարեխիղճ տիրապետողի իրավունքների պաշտպա-

նությանն ուղղված սահմանափակումները: 

Այս կարծիքի հիմնավորումը հետևյալն է. քննելով թիվ 

ԵԱՔԴ/1494/02/10 քաղաքաիական գործը ՀՀ վճռաբեկ դատարանը 

14.10.2011 թ.-ի որոշմամբ նշել է՝ «շահագրգռվածությունը դատարան 

ներկայացված որևէ պահանջի քննության նախապայման է, ուստի 

դատարանը պետք է պարզի բոլոր քննվող գործերով հայցվորի շա-

հագրգռվածության հարցը: Դատարան դիմելով` հայցվորը պետք է 

հիմնավորի, իսկ դատարանը` պարզի 1. Հայցվորի որ իրավունք-

ներն են իրականում խախտվել և ինչ անբարենպաստ հետևանքների 

են հանգեցրել այդ խախտումները, 2. Ներկայացված հայցի նպատա-

կը արդյոք իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունն 

ու վերականգնումն է, և հնարավոր է արդյոք ընտրված միջոցով 

նրան պատճառված վնասը փոխհատուցել)»1: 

Այն դեպքում, երբ գործարքի անվավերության հայց է ներկայաց-

նում գործարքին չմասնակցած սեփականատերը, վերջինս իրավունք 

չունի պահանջել ռեստիտուցիա իր օգտին2, քանի որ տվյալ դեպքում 

բացակայում է իրավաբանական շահագրգռվածությունը՝ հայցի բա-

վարարումը չի կարող բերել որևէ իրավական հետևանքի իր համար. 

գույքը կվերադարձվի այդ գույքն օտարողին և ոչ թե սեփականատի-

րոջը: Սա հստակ հիմնավորում է, որ եթե սեփականատերը չի հան-

դիսանում գործարքի կողմ, վերջինս կարող է ներկայացնել միայն 

վինդիկացիոն հայց: 

 

                                                            
1 Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 14.10.2011 թ.-ի որոշումը թիվ ԵԱՔԴ/1494/ 

02/10 քաղաքաիական գործով: 
2 Տե´ս՝ Скловский К.И. Собственность в гражданском праве, Издателство 

«Дело», Москва, 2000, էջ 328: 
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КОНКУРЕНЦИЯ ВИНДИКАЦИОННОГО И 

РЕСТИТУЦИОННОГО ИСКА 
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В статье описывается соотношение виндикационного и реститу-

ционного иска. На основе анализа правоприменительной практики, 

иностранного законодательства и теоретических воззрений, автор 

формулирует общий принцип, согласно которому, если истец яв-

ляется стороной сделки, с помощью которой было передано право 

собственности, то последний должен подать реституционный иск. 

Если же собственник не является стороной сделки, то может подать 

только виндикационный иск, при котором будут применяться все 

ограничения, направленные на защиту прав добросовестного 

приобретателя. 
 

COMPETITION OF CLAIMS OF VINDICATION AND 

RESTITUTION 

Arsen Tavadyan 

Assisting Professor at the YSU Chair of Civil Law 
Candidate of Legal Sciences   

In the article relation of claims of vindication and restitution is 

described. Based on the analysis of practice of law enforcement, foreign 

legislation and theoretical views, the author formulates general principle, 

according to which, if the plaintiff is a party of the contract, with help 

from which title of ownership was transferred, the latter must file a 

restitution claim. If the owner is not a party of the contract, he can file 

only vindication claim, during which all the restrictions which are meant 

to defend the rights of good faith acquirer will be applied. 
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