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ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈԻՆ ԼՂՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 

2016-2017ԹԹ. ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՔՐԵԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ 

(քրեական գործեր, մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության 

ոլորտին և դատական ակտի կատարման հետ կապված հարցերին վերաբերող 

միջնորդություններ) 

ԼՂՀ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆ 

2017թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 

դատարանում (այսուհետ նաև՝ Դատարան) ստացվել է 74 (81)1 քրեական գործ, որից ավարտվել է 

51 (49)-ը: Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության ոլորտին ու 

դատական ակտի կատարման հետ կապված հարցերին վերաբերող 76 (80) միջնորդությունից 

ավարտվել է 75 (78)-ը:  

 Ընդհանուր առմամբ ավարտվել է 126 (127) դատական գործ:  

2017թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում Դատարանի կողմից ավարտված 51 (49) քրեական 

գործերով դատական ակտ է կայացվել 66 (58) անձի վերաբերյալ, այդ թվում` 47 (47) գործով 

կայացվել է դատավճիռ` 62 (56) անձի նկատմամբ, 4 (2) գործով կայացվել է քրեական գործի 

վարույթը կարճելու և քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշում` 4 (2) անձի 

վերաբերյալ: 

 2017թ. առաջին կիսամյակում դատապարտվել է 62 (56) անձ, որոնցից` ազատազրկման 

ձևով պատիժ է նշանակվել 46 (44) անձի նկատմամբ, կալանքի ձևով` 6 (1) անձի նկատմամբ, 

տուգանքի ձևով` 9 (11) անձի նկատմամբ, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի 

գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելու ձևով` 1 անձի նկատմամբ: 

Պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել 34 (28) անձի նկատմամբ: 

Ազատազրկման և տուգանքի ձևով պատիժ է նշանակվել 8 (2) անչափահաս անձի 

նկատմամբ:  

 2017թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում, 2016թ. առաջին կիսամյակի համեմատությամբ, 

Դատարանում ստացված քրեական գործերի քանակը նվազել է 7-ով: Անձանց թիվը, որոնց 

նկատմամբ պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել, աճել է 6-ով: 

                                                           
1
 Ծանոթություն` փակագծերում նշված են 2016 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալները 



2 
 

2017թ. առաջին կիսամյակում գողության համար դատապարտվել է` 22 (17), թմրամիջոցների 

ապօրինի շրջանառության և իրացման, ինչպես նաև առանց իրացման նպատակի դրանց 

ապօրինի շրջանառության համար` 16 (15) անձ: 

 2017թ. առաջին կիսամյակում, 2016թ. նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ, 

գողության համար դատապարտվածների թիվն ավելացել է 5-ով, իսկ թմրամիջոցների ապօրինի 

շրջանառության և իրացման, ինչպես նաև առանց իրացման նպատակի դրանց ապօրինի 

շրջանառության համար դատապարտվածների թիվը`1-ով: 

Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության ոլորտին և դատական 

ակտի կատարման հետ կապված հարցերին վերաբերող միջնորդություններ 

2017թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում Դատարանում ստացված 76 (80) միջնորդությունից 

58 (58)-ը վերաբերել է մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության 

ոլորտին:  

Միջնորդություններից 23 (20)-ը հանդիսացել է կալանավորումը որպես խափանման միջոց 

կիրառելու մասին միջնորդություն, որից 22 (19)-ը բավարարվել է, իսկ 1-ը մերժվել է (2016թ. 

առաջին կիսամյակում ստացված 1 միջնորդություն բավարարվել է մասնակի):  

 2017թ. առաջին կիսամյակում Դատարանում ստացված միջնորդությունների թիվը նվազել է 

4-ով, կալանավորումը` որպես խափանման միջոց, կիրառելու մասին ստացված 

միջնորդությունների թիվը աճել է 3 -ով:  

ԼՂՀ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆ - ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 

ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանում 2017թ. առաջին կիսամյակում քրեական գործերով վարույթ 

ընդունված 29 (22) բողոքը բերվել է 28 (21) դատական ակտի դեմ, որից` 4 (8) դատական ակտ 

թողնվել է օրինական ուժի մեջ, 5 (4)-ը մասնակիորեն բեկանվել և փոփոխվել է, 10 (5) գործն ըստ 

էության չլուծող դատական ակտ թողնվել է օրինական ուժի մեջ, 3 (3)-ով կայացվել է գործն ըստ 

էության չլուծող դատական ակտ, 1 կալանքի միջնորդությամբ վերաքննիչ վարույթ կարճվել է, 5 

(1)-ով գործն անավարտ է: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ավարտվել է 23 (20) գործ, որից 8 (12)-ով գործն ըստ 

էության լուծող դատական ակտ է կայացվել: Անավարտ գործերի մնացորդը կազմել է 5 (1): 

2017թ. առաջին կիսամյակում բողոքարկված 24 (27) դատական ակտերից 7 (15)-ը գործն ըստ 

էության լուծող դատական ակտեր են, իսկ մնացած 17 (12)-ը`մինչդատական վարույթի 
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նկատմամբ դատական վերահսկողության ոլորտին և դատական ակտի կատարման հետ կապված 

հարցերին վերաբերող դատական ակտեր: 

Քրեական գործերով բեկանվել է 8 (7) դատական ակտ, որից 5 (4)-ը գործն ըստ էության 

լուծող դատական ակտեր են: 

 2017թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում քրեական գործերով ավարտված վերաքննիչ 

վարույթների թիվն աճել է 3-ով, անփոփոխ թողնված դատական ակտերի թիվը 1-ով, 

բեկանվածների թիվը՝ 1-ով:  

Այսպիսով, Դատարանում 2017 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում ավարտված 

գործերով կայացված 126 (127) դատական ակտից բողոքարկվել է 24 (27)-ը (այսինքն` 

բողոքարկվել է Դատարանի կողմից կայացված դատական ակտերի ընդամենը 19 (21,3) տոկոսը, 

որից բեկանվել է 8 (7)-ը: Այսինքն՝ Դատարանում 2017 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում 

ավարտված գործերի կայունությունը կազմել է 93,7 (94,5) տոկոս, իսկ բողոքարկված գործերի 

կայունությունը` 66,7 (74,1) տոկոս: 

ԼՂՀ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ – ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 

2017թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում ԼՂՀ Գերագույն դատարան է ստացվել 15 (11) 

վճռաբեկ բողոք՝ 13 (11) դատական ակտի դեմ: Բողոքներից 2 (1)-ն ընդունվել է վարույթ, 10 (7)-ի 

ընդունումը մերժվել է, 3 (3)-ը գտնվում է քննարկման փուլում: 

Վարույթ ընդունված 2 (1) բողոքով 2 (1) դատական ակտ թողնվել է օրինական ուժի մեջ: 

Բողոքարկված 13 (11) դատական ակտերից 4 (6)-ը գործն ըստ էության լուծող դատական 

ակտեր են, 9 (5)-ը` այլ դատական ակտեր: 

 ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանում 2017թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում քրեական գործերով 

կայացված 23 (20) դատական ակտերից վճռաբեկության կարգով բողոքարկվել է 13 (11)-ը, որոնք 

չեն բեկանվել, այսինքն` ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանում 2017թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում 

ավարտված գործերի և բողոքարկված դատական ակտերի կայունությունը կազմել է 100 (100) 

տոկոս: 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 

ԼՂՀ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆ 

2017թ. առաջին կիսամյակում Դատարանում ստացվել է 2843 (1564) քաղաքացիական գործ, 

որից`433 (136) գործով հայցադիմումը վերադարձվել է, 6 (7) գործով հայցադիմումի ընդունումը 

մերժվել է, 2402 (1421) գործով հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ, 2 գործ չի ընթացքավորվել:  
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Վարույթ ընդունված 2402 (1421) գործից`1487 (964)-ով կայացվել են վճիռներ, այդ թվում` 

հայցի լրիվ բավարարմամբ` 1154 (672), հայցի մասնակի բավարարմամբ` 151 (128), հայցի 

մերժմամբ` 76 (59), հայցի՝ մի մասով կարճմամբ, մյուս մասով մերժմամբ` 1, վարույթի 

կարճմամբ` 105 (105), ընդ որում` կարճված վճիռներից 15 (21)-ով հաստատվել է կնքված 

հաշտության համաձայնությունը, 1 (2)-ով հայցը թողնվել է առանց քննության, 13 (7) գործով 

կայացվել է 5 (1) վարույթում միացնելու մասին որոշում, 906 (449)-ն անավարտ է: 

 2017թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում Դատարանում ստացված քաղաքացիական գործերի 

թիվը աճել է 1279-ով: Հայցադիմումի ընդունումը մերժելու մասին որոշումների թիվը նվազել է 1-

ով, իսկ վերադարձված հայցադիմումների թիվն աճել է 297-ով: 

2017թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում կայացված 1487 (964) վճիռներով կողմերի միջև 

հաշտության համաձայնություն է կնքվել 15 (21)-ով, այսինքն` մոտ 99 (46) քաղաքացիական 

գործից 1-ն ավարտվել է հաշտության համաձայնությամբ: Կողմերի միջև հաշտության 

համաձայնությամբ ավարտված գործերի թիվը նվազել է 1,1 տոկոսով: 

2017թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում Դատարանում ավարտված գործերից` 954 (632)-ը 

պարտավորական, 49 (53)-ը գույքային, 284 (108)-ը հատուկ վարույթի, 178 (157)-ն ընտանեկան և 23 

(16)-ն այլ իրավահարաբերությունների վերաբերյալ են:  

2017թ. առաջին կիսամյակում, 2016թ. նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ, 

պարտավորական իրավահարաբերությունների վերաբերյալ գործերի թիվն աճել է 322-ով, 

գույքային վեճերի թիվը նվազել է 4-ով, հատուկ վարույթի գործերի թիվը աճել է 176-ով, իսկ 

ընտանեկան իրավահարաբերություններից ծագող վեճերի վերաբերյալ գործերի թիվը աճել է 21-

ով: 

ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՁԱԿԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐ 

Դատարանում 2017թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում ստացվել է 1457 (911) վճարման 

կարգադրություն արձակելու դիմում, այսինքն` 2016թ. առաջին կիսամյակում ստացված վճարման 

կարգադրությունների թիվը աճել է 546-ով: 

ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 

Դատարանում 2017թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում ստացվել է 18 (6) սնանկության 

վերաբերյալ դիմում, այսինքն` 2016թ. առաջին կիսամյակում ստացված սնանկության վերաբերյալ 

դիմումների թիվն աճել է 12-ով: 
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ԼՂՀ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆ – ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 

2017թ. առաջին կիսամյակում ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանում քաղաքացիական գործերով 

վարույթ ընդունված 96 (78) բողոքը բերվել է 952 (77) դատական ակտի դեմ, որից` 37 (32) 

դատական ակտ թողնվել է օրինական ուժի մեջ, 14 (5) գործով դատական ակտն ամբողջությամբ 

բեկանվել է, և գործն ուղարկվել նոր քննության, 2 (1) գործով դատական ակտը մասնակիորեն 

բեկանվել է և բեկանված մասով ուղարկվել է նոր քննության, 19 (22) գործով դատական ակտը 

մասնակիորեն բեկանվել և փոփոխվել է, 4 (1) գործով դատական ակտը բեկանվել է 

ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն, և գործի վարույթն ամբողջովին կամ դրա մի մասը կարճվել է, 

2 (3) գործով վերացվել է միջանկյալ դատական ակտը և կայացվել է նոր ակտ, 1 (2) գործով 

միջանկյալ դատական ակտը թողնվել է օրինական ուժի մեջ, 8 գործով վերաքննիչ վարույթը 

կարճվել է, 8 (11) գործ անավարտ է, որից 1 (4)-ը` կասեցված: 

2017թ. առաջին կիսամյակում, 2016թ. առաջին կիսամյակի համեմատությամբ, ԼՂՀ 

վերաքննիչ դատարանի վարույթում գտնվող գործերի թիվը աճել է 18-ով, բեկանված դատական 

ակտերի քանակը` 9-ով, մերժված բողոքների քանակը` 4-ով: 

 Դատարանում 2017թ. առաջին կիսամյակում ավարտված 1488 (966) գործից բողոքարկվել է 

84 (83)-ը (այսինքն` բողոքարկվել է Դատարանի կողմից կայացված դատական ակտերի 

ընդամենը 5,6 (8,6) տոկոսը, որից բեկանվել է 41 (32)-ը: Այսինքն՝ Դատարանում 2017թ. առաջին 

կիսամյակի ընթացքում ավարտված գործերի կայունությունը կազմել է 97,2 (96,7) տոկոս, իսկ 

բողոքարկված դատական ակտերի կայունությունը՝ 51,2 (61,4) տոկոս:  

ԼՂՀ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆ - ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 

2017թ. առաջին կիսամյակում ԼՂՀ Գերագույն դատարանում քաղաքացիական գործերով 

վարույթ ընդունած 16 (21) բողոքը բերվել է 16 (21) դատական ակտի դեմ, որից`2 (8)-ը թողնվել է 

օրինական ուժի մեջ, 4 (2)-ն ամբողջությամբ բեկանվել և ուղարկվել է նոր քննության, 2 (2)-ը 

մասնակիորեն բեկանվել է և բեկանված մասով ուղարկվել է նոր քննության, 4 (4)-ը մասնակիորեն 

բեկանվել և փոփոխվել է, 1 դատական ակտ բեկանվել է ամբողջությամբ, և գործի վարույթն 

ամբողջովին կարճվել է, 1 դատական ակտ ամբողջությամբ բեկանվել և օրինական ուժ է տրվել 

առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտին, 1 միջանկյալ դատական ակտ վերացվել և 

կայացվել է նոր դատական ակտ, 1 (5)-ն անավարտ է:  

                                                           
2
 Բացի վերոնշվածից վերքաննիչ դատարան է բողոքարկվել նաև 3 վճարման կարգադրություն, որոնցից 1-ը վերացվել 

է, 1-ը`բեկանվել, 1-ն` ընդունվել վարույթ: 
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Բողոքարկված 383 (37) դատական ակտերից 31 (30)-ը գործն ըստ էության լուծող դատական 

ակտ է, 7 (7)-ը` միջանկյալ դատական ակտ: 

Բեկանված 13 (8) դատական ակտերից 12 (8)-ը գործն ըստ էության լուծող դատական 

ակտեր են: 

2017թ. առաջին կիսամյակում, 2016թ. առաջին կիսամյակի համեմատությամբ, ԼՂՀ 

Գերագույն դատարանի վարույթում գտնվող գործերի թիվը նվազել է 5-ով, բեկանված դատական 

ակտերի քանակն աճել է 5-ով, մերժված բողոքների քանակը նվազել է 6-ով: 

ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի կողմից 2017թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում 

քաղաքացիական գործերով կայացված 87 (66) դատական ակտերից վճռաբեկության կարգով 

բողոքարկվել է 37 (37)-ը, որից բեկանվել է 13 (8)-ը: Այսինքն` ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանում 2017թ. 

առաջին կիսամյակում ավարտված գործերի կայունությունը կազմել է 85,1 (87,9) տոկոս, իսկ 

բողոքարկված դատական ակտերի կայունությունը` 64,9 (78,4) տոկոս:  

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 

ԼՂՀ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆ 

2017թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում Դատարան է ստացվել 325 (274) վարչական գործ, 

որից`9 (10)-ով հայցադիմումը վերադարձվել է, 316 (257) գործ ընդունվել է վարույթ: (2016թ. 

առաջին կիսամյակում 6 գործով հայցադիմումի ընդունումը մերժվել է, 1-ը գտնվել է 

ընթացքավորման փուլում): 

Վարույթ ընդունված 316 (257) գործից 175 (172)-ով կայացվել են վճիռներ, այդ թվում` հայցի 

լրիվ բավարարմամբ` 64 (104), հայցի մասնակի բավարարմամբ` 43 (35), հայցի մերժմամբ` 26 (10), 

հայցի՝ մի մասով կարճմամբ, մյուս մասով մերժմամբ՝ 1, հայցից հրաժարվելու հիմքով վարույթի 

կարճմամբ` 41 (22), 1 (1) գործով վարույթը կարճվել է այլ հիմքով, 140 (85)-ն` անավարտ է, որից 16 

(15)-ը` կասեցված: 

2017թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում Դատարանում ստացված վարչական գործերի 

թիվը, 2016թ. առաջին կիսամյակի համեմատությամբ, աճել է 51-ով: 

2017թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում Դատարանում ավարտված 176 (172) գործից`16 (15)-

ը պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց 

պաշտոնատար անձանց ակտերն անվավեր ճանաչելու հետ կապված 

իրավահարաբերությունների վերաբերյալ են, 123 (147)-ը` ֆիզիկական կամ իրավաբանական 

                                                           
3
 Վճռաբեկության կարգով բողոքարկվածներից մեկը ԼՂՀ ԳԴ կայացրած դատական ակտ է:  
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անձին դրամական պահանջները կատարելուն պարտավորեցնելու հետ կապված բռնագանձում 

իրականացնելու և 37 (10)-ը՝ այլ իրավահարաբերությունների վերաբերյալ: 

 2017թ. առաջին կիսամյակում, 2016թ. նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ, 

պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց պաշտոնատար 

անձանց ակտերն անվավեր ճանաչելու հետ կապված իրավահարաբերությունների վերաբերյալ 

դատական գործերի թիվն աճել է 1-ով, ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձին դրամական 

պահանջները կատարելուն պարտավորեցնելու հետ կապված բռնագանձում իրականացնելու 

իրավահարաբերությունների վերաբերյալ դատական գործերի թիվը նվազել է 24-ով: 

ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՁԱԿԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐ 

Դատարանում 2017թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում ստացվել է 3748 (1099) վճարման 

կարգադրություն արձակելու դիմում, այսինքն` 2017թ. առաջին կիսամյակում ստացված վճարման 

կարգադրությունների թիվն աճել է 2649-ով: 
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2017թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանում վարույթ ընդունված 

16 (17) բողոքը բերվել է 14 (17) դատական ակտի դեմ, որից 6 (8) դատական ակտ թողնվել է 

անփոփոխ, 3-ով դատական ակտն ամբողջությամբ բեկանվել և ուղարկվել է նոր քննության, 2-ով 

դատական ակտն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բեկանվել և փոփոխվել է, 1-ով վերաքննիչ 

վարույթը կարճվել է, 2 (1)-ն անավարտ է: (2016թ. նույն ժամանակահատվածում 1 գործով 

դատական ակտը մասնակի բեկանվել է, և գործն ուղարկվել նոր քննության, 1-ով դատական 

ակտը բեկանվել, և գործի վարույթը կարճվել է, 5 միջանկյալ դատական ակտ վերացվել է,1 

միջանկյալ դատական ակտ թողնվել է անփոփոխ): 

2017թ. առաջին կիսամյակում, 2016թ. առաջին կիսամյակի համեմատությամբ, ԼՂՀ 

վերաքննիչ դատարանի վարույթում գտնվող գործերի թիվը նվազել է 3-ով, բեկանված դատական 

ակտերի քանակը` 2-ով, մերժված բողոքների քանակը` 3-ով: 

 2017թ. առաջին կիսամյակում Դատարանում ավարտված 176 (172) վարչական գործերից 

բողոքարկվել է 15 (17)-ը` դատական ակտերի ընդամենը 8,5 (9,9) տոկոսը, որից բեկանվել է 5 (7)-ը: 

Այսինքն՝ Դատարանում 2017թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում ավարտված վարչական գործերի 

կայունությունը կազմել է 97,2 (95,9) տոկոս, իսկ բողոքարկված դատական ակտերի 

կայունությունը՝ 66,7 (58,8) տոկոս:  
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2017թ. առաջին կիսամյակում ԼՂՀ Գերագույն դատարան է ստացվել 7 (13) վճռաբեկ բողոք՝ 

54 (13) դատական ակտի դեմ, որից` 4 (8) -ը վերադարձվել է, 1 (4)-ն ընդունվել է վարույթ, 2 (1)-ը 

գտնվում է քննարկման փուլում: 

Վարույթ ընդունած 1 (4) բողոքը բերվել է 1 (4) դատական ակտի դեմ: Նշված դատական 

ակտը ամբողջությամբ բեկանվել և ուղարկվել է նոր քննության:  

(2016թ. նույն ժամանակահատվածում 1գործով դատական ակտը թողնվել է օրինական ուժի 

մեջ, 1-ը մասնակիորեն բեկանվել և փոփոխվել է, 1-ն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն 

բեկանվել է` օրինական ուժ տալով Դատարանի դատական ակտին, 1 միջանկյալ դատական ակտ 

վերացվել է և կայացվել նոր դատական ակտ): 

Բողոքարկված 5 (13) դատական ակտերից 5 (9)-ը գործն ըստ էության լուծող դատական 

ակտ է: 

2017թ. առաջին կիսամյակում, 2016թ. առաջին կիսամյակի համեմատությամբ, 

ներկայացված բողոքների թիվը նվազել է 6-ով: 

 ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի կողմից 2017թ. առաջին կիսամյակում վարչական գործերով 

կայացված 12 (16) դատական ակտերից վճռաբեկության կարգով բողոքարկվել է 4 (11)-ը, որից 

բեկանվել է 1 (3)-ը: Այսինքն՝ ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանում 2017թ. առաջին կիսամյակի 

ընթացքում ավարտված գործերի կայունությունը կազմել է 91,7 (81,3) տոկոս, իսկ բողոքարկված 

դատական ակտերի կայունությունը` 75 (72,7) տոկոս:  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

 ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2017 թվականի առաջին 

կիսամյակի դատական ակտերի ընդհանուր կայունությունը կազմել է 96,5 (95,6) տոկոս:  

 

 

ԼՂՀ դատական դեպարտամենտ 
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 Վճռաբեկության կարգով բողոքարկվածներից մեկը ԼՂՀ ԳԴ կայացրած դատական ակտ է:  

 


