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Հոդված 123․ Մի քանի գործեր կամ հայցապահանջներ միացնելը և առանձնացնելը 

1. Հայցվորն իրավունք ունի մեկ հայցադիմումում միացնելու միմյանց հետ 
կապված մի քանի պահանջներ: 

1.1․Երաշխավորի նկատմամբ հայցապահանջները ներկայացվում են 
պարտապանի դեմ հայցի շրջանակներում մեկ վարույթում, բացառությամբ 
հիմնական պարտապանի սնանկ ճանաչված լինելու դեպքի: 

2. Առաջին ատյանի դատարանն իրավունք ունի մինչև ապացուցման 
պարտականությունը բաշխելու մասին որոշում կայացնելը մեկ վարույթում 
միացնելու իր վարույթում քննվող մի քանի միատեսակ գործեր, որոնցով գործին 
մասնակցող անձինք լրիվ կամ մասնակի համընկնում են, եթե դրանց միջև առկա է 
փոխադարձ կապ, ու դրանց համատեղ քննությունը կարող է ապահովել գործերի 
առավել արագ և արդյունավետ լուծումը: 

3. Առաջին ատյանի դատարանն իրավունք ունի մինչև ապացուցման 
պարտականությունը բաշխելու մասին որոշում կայացնելն առանձին վարույթներում 
առանձնացնելու միացված պահանջներից մեկը կամ մի քանիսը: 

4. Գործերը միացնելու կամ պահանջներն առանձին վարույթներում 
առանձնացնելու մասին առաջին ատյանի դատարանը կայացնում է որոշում: 

 

Հոդված 127․ Հայցադիմումը վերադարձնելը 

1. Առաջին ատյանի դատարանը վերադարձնում է հայցադիմումը, եթե՝ 
1) գործն ընդդատյա չէ տվյալ առաջին ատյանի դատարանին կամ ենթակա է 

քննության սնանկության դատարանում. 
2) հայցադիմումը ներկայացված է դատավարական գործունակությամբ 

չօժտված անձի կողմից, բացառությամբ սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերի. 
3) չեն պահպանվել սույն օրենսգրքով հայցադիմումի ձևին, բովանդակությանը 

և կից փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջները. 
4) չի ներկայացվել օրենքով սահմանված կարգով և չափով պետական 

տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը կամ համապատասխան 
գանձապետական հաշվին փոխանցումը հավաստող համապատասխան 
ծածկագիրը՝ տրամադրված վճարահաշվարկային կազմակերպության կողմից, իսկ 
այն դեպքերում, երբ օրենքով նախատեսված է պետական տուրքի վճարումից 
ազատելու, դրա վճարումը հետաձգելու կամ դրա չափը նվազեցնելու 
հնարավորություն, ապա բացակայում է դրա վերաբերյալ միջնորդությունը, կամ 
դատարանն այն չի բավարարել. 



5) հայցադիմումը ստորագրված չէ, կամ ստորագրել է այն ստորագրելու 
լիազորություն չունեցող անձը կամ այնպիսի անձ, որի պաշտոնեական դրությունը 
նշված չէ. 

6) հայցվորը չի պահպանել մինչև դատարան դիմելը կողմերի միջև առկա վեճի 
կարգավորման օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված արտադատական 
կարգը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատարանը գտնում է, որ վեճի 
կարգավորման արտադատական կարգ սահմանող պայմանագիրն առ ոչինչ է, ուժը 
կորցրել է կամ ակնհայտորեն չի կարող կատարվել. 

7) այլ դատարանի կամ արբիտրաժի վարույթում առկա է նույն անձանց միջև 
նույն առարկայի մասին և միևնույն փաստական հիմքերով գործ. 

8) ամուսինը կնոջ հղիության ժամանակ առանց կնոջ համաձայնության 
ամուսնալուծության հայցադիմում է ներկայացրել. 

9) մեկ հայցադիմումում միացված են մեկ կամ մի քանի պատասխանողներին 
ուղղված միմյանց հետ չկապված պահանջներ. 

10) հակընդդեմ հայցադիմումը չի համապատասխանում սույն օրենսգրքի 140-
րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պահանջներին կամ ներկայացվել է սույն 
օրենսգրքով սահմանված ժամկետի խախտմամբ. 

11) մինչև հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշում կայացնելը 
հայցվորը դիմել է այն վերադարձնելու պահանջով. 

12) վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ ներկայացնող երրորդ 
անձը հայցադիմումը ներկայացրել է սույն օրենսգրքի 37-րդ հոդվածով սահմանված 
պահանջների խախտմամբ 

13) հայցը ներկայացվել է սույն օրենսգրքի 123-րդ հոդվածի 1.1-րդ մասի 
պահանջների խախտմամբ: 

2. Առաջին ատյանի դատարանը հայցադիմումը վերադարձնելու մասին 
կայացնում է որոշում` այն հայցադիմումի և դրան կից փաստաթղթերի հետ 
ուղարկելով հայցվորին: Դատարանի որոշումն ուղարկվում է նաև հայցադիմումում 
նշված այլ անձանց: 

3. Հայցադիմումը վերադարձնելու մասին որոշման մեջ նշվում են 
հայցադիմումը վերադարձնելու բոլոր հիմքերը: 

4. Հայցադիմումի թերությունները վերացնելու համար առաջին ատյանի 
դատարանը տրամադրում է եռօրյա ժամկետ` սկսած հայցադիմումը վերադարձնելու 
մասին որոշումն ստանալու պահից, բացառությամբ սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 
2-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 10-12-րդ կետերով սահմանված դեպքերի: Եռօրյա ժամկետում 
հայցադիմումի թերությունները վերացվելու և այն դատարան կրկին ներկայացվելու 
դեպքում հայցադիմումը համարվում է առաջին ատյանի դատարան ներկայացված 
այն սկզբնապես ներկայացնելու օրը: 

5. Հայցադիմումը վերադարձնելու մասին առաջին ատյանի դատարանի 
որոշումը կարող է բողոքարկվել սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով, 
բացառությամբ սույն հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետով նախատեսված դեպքի: 

6. Հայցադիմումը վերադարձնելու մասին որոշումը վերացվելու դեպքում 
առաջին ատյանի դատարանը հայցադիմումն ընդունում է վարույթ, եթե բացակայում 
են հայցադիմումի ընդունումը մերժելու հիմքերը: Այս դեպքում հայցադիմումը 
համարվում է առաջին ատյանի դատարան ներկայացված այն սկզբնապես 
ներկայացնելու օրը: 

 

Հոդված 192․ Վճռի բովանդակությունը 

1. Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը կազմված է ներածական, 
նկարագրական, պատճառաբանական և եզրափակիչ մասերից: 

2. Վճռի ներածական մասը պետք է պարունակի վճիռ կայացնող առաջին 
ատյանի դատարանի անվանումը, դատարանի կազմը, գործի համարը, վճիռը 



կայացնելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը, գործին մասնակցող անձանց անունը 
(անվանումը), հայցի առարկան: Վճռի ներածական մասում պետք է նշվեն նաև 
գործին մասնակցող անձանց` քաղաքացու անձնագրային տվյալները, 
իրավաբանական անձի հարկ վճարողի հաշվառման համարը և պետական 
գրանցման վկայականի համարը: 

3. Վճռի նկարագրական մասը պետք է պարունակի` 
1) նշում այն մասին, թե երբ է հայցը ներկայացվել առաջին ատյանի 

դատարան, երբ է այն ընդունվել վարույթ, 
2) համապատասխան դատավարական նախապատմությունը և վերադաս 

դատարանի սահմանած գործի նոր քննության ծավալը, եթե գործը վերադաս 
դատարանն ուղարկել է նոր քննության, 

3) նշում՝ գործին երրորդ անձանց ներգրավելու մասին, 
4) հայցվորի դիրքորոշման հակիրճ բովանդակությունը` յուրաքանչյուր 

պահանջը, յուրաքանչյուր պահանջի իրավական և փաստական հիմքերը, 
5) նշում այն մասին, թե արդյոք փոփոխվել է հայցի առարկան կամ հիմքը՝ 

փոփոխված լինելու դեպքում նշելով փոփոխության կատարման ամսաթիվը և 
փոփոխության էությունը, 

6) պատասխանողի դիրքորոշման հակիրճ բովանդակությունը` հայցվորի 
յուրաքանչյուր պահանջն ընդունելու կամ դրա դեմ ամբողջությամբ կամ մասնակի 
առարկելու վերաբերյալ, առարկության իրավական և փաստական հիմքը, 

7) վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ ներկայացնող երրորդ 
անձի դիրքորոշումը, որը շարադրվում է սույն մասի 4-րդ կետով սահմանված 
կարգով, 

8) վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող երրորդ 
անձի դիրքորոշումը, որը շարադրվում է սույն մասի համապատասխանաբար 4-րդ 
կամ 6-րդ կետով սահմանված կարգով, 

9) հակընդդեմ հայցվորի և հակընդդեմ հայցով պատասխանողի 
դիրքորոշումները, որոնք շարադրվում են սույն մասի համապատասխանաբար 4-րդ 
և 6-րդ կետերով սահմանված կարգով, 

10) նշում` սույն օրենսգրքի 169-րդ հոդվածով նախատեսված որոշման 
կայացման մասին, 

11) անհրաժեշտության դեպքում նշում՝ առանձին ակտի ձևով ընդունված այլ 
որոշումների մասին: 

4. Վճռի պատճառաբանական մասը պետք է պարունակի՝ 
1) վերլուծություն` կիրառելի իրավունքի վերաբերյալ` միջազգային 

պայմանագրերի, օրենքների և այլ իրավական ակտերի, Հայաստանի 
Հանրապետության վավերացրած՝ մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային 
պայմանագրերի հիման վրա գործող մարմինների, այդ թվում՝ Մարդու իրավունքների 
եվրոպական դատարանի, ինչպես նաև Սահմանադրական դատարանի, Վճռաբեկ 
դատարանի այն որոշումների վկայակոչմամբ, որոնք առաջին ատյանի դատարանը 
կիրառելի է համարում, 

2) գործի լուծման համար նշանակություն ունեցող փաստերի շրջանակը, 
3) ապացուցման կարիք չունեցող փաստերը` նշելով, թե սույն օրենսգրքի 61-

րդ հոդվածի որ մասի հիման վրա և ինչ հիմքով է գործին մասնակցող անձն 
ազատվում տվյալ փաստն ապացուցելու պարտականությունից, 

4) ապացուցման ենթակա փաստերը` 
ա. շարադրելով ապացուցման ենթակա յուրաքանչյուր փաստը, 
բ. նշելով, թե ով է կրում ապացուցման ենթակա յուրաքանչյուր փաստի 

ապացուցման պարտականությունը և որ իրավական նորմի հիման վրա, 
գ. առաջին ատյանի դատարանի եզրակացությունը տվյալ փաստի 

ապացուցված լինելու վերաբերյալ` գնահատելով տվյալ փաստի հաստատման կամ 



մերժման համար գործին մասնակցող անձանց ներկայացրած յուրաքանչյուր 
ապացույցը. 

5) գործին մասնակցող անձի ներկայացրած ապացույցն անթույլատրելի կամ 
ոչ վերաբերելի համարելու դեպքում՝ 

ա. հղում այն իրավական նորմերին, որոնց հիման վրա ապացույցը ճանաչվել 
է անթույլատրելի կամ ոչ վերաբերելի, 

բ. այն փաստերի շարադրանքը, որոնց հիման վրա դատարանը հանգել է 
եզրահանգման. 

6) եզրակացություն` գործին մասնակցող անձանց պահանջների և 
առարկությունների հիմնավոր լինելու վերաբերյալ, 

7) գործին մասնակցող անձանց միջև դատական ծախսերի բաշխման 
վերաբերյալ առաջին ատյանի դատարանի պատճառաբանությունը: 

5. Վճռի եզրափակիչ մասը պետք է պարունակի` 
1) յուրաքանչյուր պահանջը բավարարելու կամ մերժելու մասին դատարանի 

եզրակացությունը, պահանջները մի քանի պատասխանողների դեմ ներկայացվելու 
դեպքում նշում վերջիններիս պատասխանատվությանմասին, իսկ 
երաշխավորության դեպքում՝ նաև երաշխավոր հանդիսանալու և երաշխավորի 
պատասխանատվության սուբսիդիար կամ համապարտ լինելու մասին, 

2) գործին մասնակցող անձանց միջև դատական ծախսերը բաշխելու 
վերաբերյալ առաջին ատյանի դատարանի եզրահանգումները, 

3) եզրահանգումներ` կիրառված հայցի ապահովման միջոցները պահպանելու 
կամ վերացնելու մասին, 

4) հայցն ամբողջությամբ կամ մասնակի բավարարելու և կատարում 
ենթադրող վճիռ կայացնելու դեպքում նշում` վճիռը կամովին չկատարվելու դեպքում 
այն պարտապանի հաշվին դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող 
ծառայության միջոցով կատարելու մասին, 

5) վճռի բողոքարկման ժամկետը և այն վերադաս դատական ատյանը, որտեղ 
կարող է ներկայացվել բողոքը: 
 


