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Հոդված 4141 Վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելը կամ առանց քննության թողնելը 
 1. Վճռաբեկ բողոքը վերադարձվում է, եթե վճռաբեկ բողոքը չի համապատասխանում սույն 
օրենսգրքի 407 հոդվածի պահանջներին։ 
2. Վճռաբեկ բողոքը թողնվում է առանց քննության, եթե՝ 
1) վճռաբեկ բողոքը բերվել է սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո, և բաց թողնված 
ժամկետը վերականգնելու մասին միջնորդությունը բացակայում է կամ մերժվել է. 
2) վճռաբեկ բողոքը ներկայացրել է այն անձը, որը վճռաբեկ բողոք ներկայացնելու 
իրավունք չուներ. 
3) բողոքարկվել է այն դատական ակտը, որը ենթակա չէ բողոքարկման վճռաբեկության 
կարգով. 
4) վճռաբեկ բողոք ներկայացրած անձը մինչև վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին 
որոշման կայացումը դիմում է ներկայացրել վճռաբեկ բողոքը հետ վերցնելու մասին. 
5) բողոքում նշված հիմքով նույն գործով վճռաբեկ դատարանն արդեն իսկ որոշում է 
կայացրել. 
6) բողոքը բերվել է սույն օրենսգրքի 375.4 հոդվածի պահանջի խախտմամբ։ 
3. Վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու կամ առանց քննության թողնելու մասին 
վճռաբեկ դատարանը կայացնում է որոշում`  

- գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերի դեպքում՝ գործը վճռաբեկ 
դատարանում ստանալու պահից մեկ ամսվա ընթացքում,  

- գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտերի դեպում՝ գործը վճռաբեկ 
դատարանում ստանալու պահից տասնհինգ օրվա ընթացքում՝ նշելով 
առկա թերությունները։Վճռաբեկ բողոքը վերադարձնելու կամ առանց 
քննության թողնելու մասին վճռաբեկ դատարանը կայացնում է որոշում` գործը 
վճռաբեկ դատարանում ստանալու պահից մեկ ամսվա ընթացքում` նշելով առկա 
թերությունները։  

Վճռաբեկ բողոքը կրկին ներկայացվելու դեպքում ժամկետները հաշվարկվում են վերստին։ 
4. Վճռաբեկ դատարանը բողոքը վերադարձնելու մասին որոշմամբ սահմանում է մինչև 
մեկամսյա ժամկետ` ձևական սխալները շտկելու և վճռաբեկ բողոքը կրկին ներկայացնելու 
համար: 
  
Հոդված 4142 Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքերը 
 1. Վճռաբեկ բողոքն ընդունվում է քննության, եթե վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ` 
1) բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի որոշումը կարող է 
էական նշանակություն ունենալ օրենքի և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ 
կիրառության համար. 
2) առերևույթ առկա է մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտում: 
2. Սույն հոդվածի իմաստով` բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ վճռաբեկ 
դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի և այլ նորմատիվ 
իրավական ակտերի միատեսակ կիրառության համար, եթե` 
1) առնվազն մեկ այլ գործով ստորադաս դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատական 
ակտում միևնույն նորմը կիրառվել է կամ չի կիրառվել հակասող մեկնաբանությամբ. 



2) բողոքարկվող դատական ակտում որևէ նորմի մեկնաբանությունը հակասում է վճռաբեկ 
դատարանի որոշման մեջ տվյալ նորմին տրված մեկնաբանությանը. 
3) դատարանի կիրառած նյութական կամ դատավարական իրավունքի նորմի 
կապակցությամբ առկա է իրավունքի զարգացման խնդիր։ 
3. Սույն հոդվածի իմաստով` առերևույթ առկա է մարդու իրավունքների և ազատությունների 
հիմնարար խախտում, եթե՝ 
1) բողոքարկվող դատական ակտը կայացնելիս դատարանը թույլ է տվել դատական սխալ, 
որը խաթարել է արդարադատության բուն էությունը. 
2) առկա է նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանք: 
4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի իմաստով՝ դատական սխալ են համարվում սույն 
օրենսգրքի 395-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերը։ 
5. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին վճռաբեկ դատարանը կայացնում է 
որոշում`  

- գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերի դեպքում՝ գործը վճռաբեկ 
դատարանում ստանալու օրվանից երեք ամսվա ընթացքում,  

- գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտերի դեպքում՝ գործը վճռաբեկ 
դատարանում ստանալու օրվանից մեկ ամսվա ընթացքում: 

5. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին վճռաբեկ դատարանը կայացնում է որոշում` 
գործը վճռաբեկ դատարանում ստանալու օրվանից երեք ամսվա ընթացքում։ 
6. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին վճռաբեկ դատարանի որոշումն ուժի մեջ է 
մտնում կայացման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման: Վճռաբեկ բողոքը 
վարույթ ընդունելու մասին որոշումն ուղարկվում է դատավարության մասնակիցներին 
(բացառությամբ քննիչի և հետաքննության մարմնի) այն կայացնելու պահից երկշաբաթյա 
ժամկետում: 
  
Հոդված 4143 Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելը 
 1. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժվում է, եթե բացակայում են սույն օրենսգրքի 
414.1 հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով և 414.2 հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերը։ 
2. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու մասին որոշումը պետք է լինի 
պատճառաբանված։ Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու մասին որոշման մեջ 
վճռաբեկ դատարանը պետք է հիմնավորի վճռաբեկ բողոքում վկայակոչված վճռաբեկ 
բողոքը վարույթ ընդունելու` սույն օրենսգրքի 414.2 հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ 
կետերով նախատեսված յուրաքանչյուր հիմքի բացակայությունը։ 
3. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու մասին վճռաբեկ դատարանը 
կայացնում է որոշում՝  

- գործն ըստ էության լուծող դատական դատական ակտերի դեպքում՝ գործը 
վճռաբեկ դատարանում ստանալու պահից երեք ամսվա ընթացքում,  

- գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտերի դեպքում՝ գործը վճռաբեկ 
դատարանում ստանալու պահից մեկ ամսվա ընթացքում: 

3. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու մասին վճռաբեկ դատարանը կայացնում է 
որոշում գործը վճռաբեկ դատարանում ստանալու պահից երեք ամսվա ընթացքում։ 
4. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու մասին որոշումը կայացվում է հանուն 
Հայաստանի Հանրապետության: 
 
 


