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Հոդված 24. Բացառիկ տարածքային ընդդատությունը 
  
1. Հողամասերի, շենքերի, շինությունների նկատմամբ սեփականության 

իրավունքը ճանաչելու, հողամասերը, շենքերը, շինություններն ուրիշի ապօրինի 
տիրապետումից հետ պահանջելու, սեփականատիրոջ կամ այլ օրինական 
տիրապետողի` տիրապետումից զրկելու հետ չկապված իրավունքների 
խախտումները վերացնելու վերաբերյալ հայցը ներկայացվում է հողամասի, շենքի, 
շինության գտնվելու վայրի առաջին ատյանի դատարան: 

2. Անշարժ գույքն արգելանքից հանելու վերաբերյալ հայցը ներկայացվում է 
անշարժ գույքի գտնվելու վայրի առաջին ատյանի դատարան: 

3. Ժառանգատուի պարտատիրոջ հայցը ներկայացվում է ժառանգի կամ 
կտակակատարի հաշվառման (գտնվելու) կամ բնակության, իսկ նշված անձանց 
բացակայության դեպքում՝ ժառանգության բացման վայրի առաջին ատյանի 
դատարան: 

3.1. Սույն օրենսգրքի 272-րդ գլխով նախատեսված գնումների հետ կապված 
վեճերով գործերը քննվում են Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանում: 

4. մների ներիքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասոԵրևան րևանքի առաջին 
ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանումաջին 
ատարանումաջինապօրանի պօրանիու 
 

Հոդված 121. Հայցադիմումին ներկայացվող պահանջները 
  
1. Հայցադիմումը ներկայացվում է գրավոր՝ սույն օրենսգրքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասում նշված պահանջների պահպանմամբ: Հայցադիմումը պետք է լինի ընթեռնելի: 
2. Հայցադիմումում պարտադիր նշվում են` 
1) դատարանի անվանումը, որին ներկայացվում է հայցադիմումը, 
2) հայցվորի անունը (անվանումը), հաշվառման (գտնվելու) վայրի հասցեն, 

ծանուցման հասցեն (եթե այն տարբերվում է հաշվառման (գտնվելու) վայրի 
հասցեից), այդ թվում` հայցվոր քաղաքացու անձը հաստատող փաստաթղթի 
տվյալները (այսուհետ՝ անձնագրային տվյալներ), հայցվոր իրավաբանական անձի 
պետական գրանցման համարը, նրա ներկայացուցչի անունը, անձնագրային 
տվյալները, ծանուցման հասցեն, իսկ եթե հայցը ներկայացրել է դրա իրավունքն 
ունեցող պաշտոնատար անձը՝ նաև այդ անձի անունը, պաշտոնը, 

3) պատասխանողի անունը (անվանումը), հաշվառման (գտնվելու) վայրի 
հասցեն, իսկ հաշվառման վայր չունենալու դեպքում՝ բնակվելու վայրի հասցեն, 

4) գործին մասնակցող այլ անձանց անունը (անվանումը), նրանց հաշվառման 
(գտնվելու) վայրի հասցեն, իսկ հաշվառման վայր չունենալու դեպքում՝ բնակվելու 
վայրի հասցեն, 

5) այն փաստերը, որոնց վրա հիմնվում են հայցապահանջները, 



6) դրամական պահանջի դեպքում` պահանջվող կամ վիճարկվող գումարի չափը 
և հաշվարկը, 

7) պատասխանողին ուղղված նյութաիրավական պահանջը (պահանջները), իսկ 
մի քանի պատասխանողների դեմ հայցադիմում ներկայացնելիս հայցվորի` նրանցից 
յուրաքանչյուրին ուղղված պահանջը (պահանջները), եթե այն համիրավ չէ, 

8) հայցադիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթերի և ապացույցների ցանկը: 
«9) Սույն օրենսգրքի 272-րդ գլխով նախատեսված գնումների հետ կապված 

վեճերով՝ գործին մասնակցող անձանց և նրանց ներկայացուցիչների էլեկտրոնային 
փոստի հասցեները:»: 

3. Հայցադիմումում կարող են նշվել` 
1) վիճելի իրավահարաբերության նկատմամբ կիրառման ենթակա իրավական 

նորմերը. 
2) այն ապացույցները, որոնք հաստատում են հայցի հիմքում դրված փաստերից 

յուրաքանչյուրը` համապատասխան նշումով, թե որ ապացույցն ինչ փաստի 
հաստատմանն է ուղղված. 

3) հայցվորի միջնորդությունները. 
4) վեճը հաշտությամբ լուծելու ուղղությամբ կատարված գործողությունները, այդ 

թվում՝ հաշտարարին դիմելու վերաբերյալ տեղեկությունները. 
5) այլ տեղեկություններ, որոնք նշանակություն ունեն գործի քննության և լուծման 

համար. 
6) էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցի վերաբերյալ տեղեկությունը՝ 

ծանուցումն այդ միջոցով իրականացնելու միջնորդությամբ: 
4. Հայցադիմումն ստորագրում է հայցվորը կամ նրա ներկայացուցիչը: 

Ներկայացուցչի ստորագրած հայցադիմումին կցվում են նրա լիազորությունը 
հավաստող փաստաթուղթը և անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը: 

5. Դիմումի նկատմամբ տարածվում են հայցադիմումի համար սահմանված 
պահանջները, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն օրենսգրքով, կամ այլ բան չի 
բխում համապատասխան վարույթի էությունից: 
 

 

Հոդված 129. Հայցի ապահովման միջոցները 
  
1. Հայցի ապահովման միջոցներն են` 
1) պատասխանողին պատկանող գույքի վրա հայցագնի չափով արգելանք դնելը. 
2) պատասխանողին որոշակի գործողություններ կատարելն արգելելը. 
3) այլ անձանց կողմից վեճի առարկային վերաբերող որոշակի գործողությունների 

կատարումն արգելելը. 
4) պատասխանողին կամ այլ անձանց վեճի առարկային վերաբերող որոշակի 

գործողություններ կատարել պարտավորեցնելը. 
5) գույքն արգելանքից հանելու վերաբերյալ հայց ներկայացնելու դեպքում` գույքի 

իրացումը կասեցնելը. 
6) պատասխանողի մոտ գտնվող` հայցվորին պատկանող գույքի վրա արգելանք 

դնելը. 
7) օրենքով նախատեսված հայցի ապահովման այլ միջոցներ: 



2. Անհրաժեշտության դեպքում դատարանը կարող է կիրառել հայցի 
ապահովման մի քանի միջոց: 

3. Հայցի ապահովման միջոցը պետք է համաչափ լինի ներկայացված պահանջին 
և հայցի ապահովմամբ հետապնդվող նպատակին: 

4. Կիրառվող հայցի ապահովման միջոցը չպետք է հանգեցնի իրավաբանական 
անձի գործունեության իրականացման փաստացի անհնարինության կամ նրա 
գործունեության համար ստեղծի էական խոչընդոտներ կամ հանգեցնի 
իրավաբանական անձի կողմից Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված պահանջների խախտման: «Գնումների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով նախատեսված գնումների հետ կապված վեճերով չի 
կարող կիրառվել հայցի ապահովման այնպիսի միջոց, որը կհանգեցնի գնման 
գործընթացի կամ , գնման պայմանագրի կնքման կամ կատարման կասեցմանը։ 
 

Հոդված 202. Հատուկ հայցային վարույթի կարգով քննվող գործերը 
  

1. Դատարանը հատուկ հայցային վարույթի կարգով քննում է հետևյալ գործերը. 
1) ընտանեկան գործերը. 
2) Հայաստանի Հանրապետություն անօրինական տեղափոխված կամ 

Հայաստանի Հանրապետությունում ապօրինի պահվող երեխայի վերադարձի 
վերաբերյալ գործերը. 

3) առանձին աշխատանքային վեճերով գործերը. 
4) կորպորատիվ վեճերով գործերը. 
5) խմբային հայցի հիման վրա քննվող գործերը. 
6) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի և անվճարունակ 

բանկի, վարկային կազմակերպության, ներդրումային ընկերության, ներդրումային 
ֆոնդի կառավարչի և ապահովագրական ընկերության ժամանակավոր 
ադմինիստրացիայի որոշումների բողոքարկումը. 

7) «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության 
ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության 
վերականգնման մասին» օրենքով նախատեսված պաշտպանական որոշման 
վերաբերյալ գործերը. 

8) «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված գնումների հետ կապված 
վեճերը: 
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Հոդված 234.5 Հատուկ հայցային վարույթի կարգով քննվող գնումների հետ 

կապված վեճերը և դրանց լուծման ժամկետը 

1. Դատարանը սույն գլխով սահմանված կարգով քննում և լուծում է «Գնումների 

մասին» օրենքի 46-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պատվիրատուի և 



գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների  

բողոքարկման հետ կապված վեճերը: 

2. Գնումների հետ կապված վեճերը քննվում և լուծվում են հայցադիմումը 

վարույթ ընդունելուց հետո՝ երեսուն օրվա ընթացքում: Դատարանի 

պատճառաբանված որոշմամբ սույն մասով նախատեսված ժամկետը կարող է 

երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև տասն օրացուցային օրով:  

 

 

Հոդված 234.6. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելը և դատարանի 

գործողությունները հայցադիմումը վարույթ ընդունելուց հետո 

  

1. Դատարանը հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հարցը լուծում է այն 

ներկայացվելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում: 

2. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հետ միաժամանակ դատարանը կայացնում 

է որոշում՝ պատասխանողից տվյալ գնման գործընթացի հետ կապված 

պատասխանողի տիրապետման  տակ գտնվող բոլոր ապացույցները պահանջելու 

մասին: 

3. Ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշումը կատարվում է 

պատասխանողի կողմից որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում: 

Սույն մասով նախատեսված ժամկետում պատասխանողի կողմից ապացույցներ 

պահանջելու վերաբերյալ որոշման պահանջները չկատարելու դեպքում գործը 

քննվում է դրանում առկա ապացույցների հիման վրա, իսկ հայցվորի վկայակոչած 

այն փաստերը, որոնք ենթակա են հաստատման պատասխանողի տիրապետման 

տակ գտնվող ապացույցներով, համարվում են հաստատված: 

4. Դատարանը միևնույն գնման գործընթացին վերաբերող սույն գլխով 

նախատեսված վեճերի վերաբերյալ իր վարույթում քննվող գործերը միացնում է մեկ 

վարույթում: 

Միևնույն գնման գործընթացին վերաբերող սույն գլխով նախատեսված վեճերի 

վերաբերյալ դատարանի վարույթում քննվող գործերը միացվում են մեկ վարույթում: 

5. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն անհապաղ ուղարկվում է 

«Գնումների մասին» օրենքով նախատեսված լիազորված մարմնի պաշտոնական 



էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը սույն մասով նախատեսված 

որոշումն անհապաղ հրապարակում է «Գնումների մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 14-րդ կետով նախատեսված տեղեկագրում՝ նշելով կասեցման օրը: 

  

Հոդված 234.7. Հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու ժամկետը 

  

1. Հայցադիմումի պատասխանը ներկայացվում է հայցադիմումը վարույթ 

ընդունելու մասին որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում: 

 

Հոդված 234.8. Դատական ծանուցման կարգի առանձնահատկությունները 

  

1. Գործին մասնակցող անձինք և նրանց ներկայացուցիչները դատական 

նիստի ժամանակի և վայրի, ինչպես նաև սույն օրենսգրքով նախատեսված 

դեպքերում՝ առանձին դատավարական գործողություններ կատարելու մասին 

ծանուցվում են էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով ծանուցագրերը և այլ 

փաստաթղթերը սույն օրենսգրքի 97-րդ հոդվածով սահմանված կարգով 

հայցադիմումում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու եղանակով: 

 

Հոդված 234.9. Գործի քննության կարգը 

  

1. Դատարանը սույն գլխով նախատեսված վեճերով գործերը քննում և դրանց 

վերաբերյալ վճիռները և որոշումները կայացնում է գրավոր ընթացակարգով, 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատարանը գործին մասնակցող անձի 

միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ եկել է եզրահանգման, որ անհրաժեշտ է 

գործի քննությունն իրականացնել դատական նիստում: 

2. Գործը դատական նիստում քննելու վերաբերյալ միջնորդությունը գործին 

մասնակցող անձը կարող է ներկայացնել մինչև հայցադիմումի պատասխան 

ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի լրանալը: 

3. Գործը դատական նիստում քննելու մասին դատարանը կայացնում է որոշում 

հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետը 

լրանալուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում: 



4. Գործը դատական նիստում քննելու հարցը կարող է լուծվել նաև հայցադիմումը 

վարույթ ընդունելու մասին որոշմամբ: 

  

Հոդված 234.10. Գնումների հետ կապված վեճով ապացուցման 

պարտականությունը բաշխելու կանոնները 
  
1. Վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների հիմքում ընկած 

հանգամանքների, ինչպես նաև տվյալ գործողությունների (անգործության) 

կատարման և որոշման ընդունման օրենքով, այլ իրավական ակտերով սահմանված 

կարգը պահպանված լինելու փաստերն ապացուցելու պարտականությունը կրում է 

պատասխանողը: 

2. Պատասխանողը վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և 

որոշումների իրավաչափությունը հիմնավորող ապացույցներ կարող է ներկայացնել 

միայն ապացույցները պահանջելու որոշման կատարման ընթացքում, 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հիմնավորում է ապացույցի ներկայացման 

անհնարինությունը՝ իրենից անկախ պատճառներով: 

  

Հոդված 234.11. Գնման գործընթացի կասեցումը 

 

1. Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների 

(անգործության) և որոշումների բողոքարկումն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման 

գործընթացը` սույն օրենսգրքի 234.6.-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված 

որոշումը հրապարակվելու օրվանից մինչև վեճի քննության արդյունքներով առաջին 

ատյանի դատարանի կողմից կայացրած եզրափակիչ դատական ակտի ուժի մեջ 

մտնելու օրը: 

2. Այն դեպքերում, երբ հանրային կամ պաշտպանության և ազգային 

անվտանգության շահերից ելնելով անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը, 

դատարանը «Գնումների մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 

մարմինների ղեկավարների, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում` գործադիր 

մարմնի ղեկավարի գրավոր միջնորդության հիման վրա կայացնում է գնման 

գործընթացի կասեցումը վերացնելու մասին որոշում: Սույն մասով նախատեսված 



որոշումն անհապաղ հրապարակում է «Գնումների մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 14-րդ կետով նախատեսված տեղեկագրում: 

 

Հոդված 234.12. Գնումների հետ կապված վեճերով կայացված վճիռների 

օրինական ուժի մեջ մտնելը 

 

1. Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների 

(անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի 

եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից: 

2. Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների 

(անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի 

վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտը դրա 

հրապարակման օրն ուղարկվում է «Գնումների մասին» օրենքով նախատեսված 

լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված 

մարմինը դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական 

ակտն անհապաղ հրապարակում է «Գնումների մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 14-րդ կետով նախատեսված տեղեկագրում: 

 


