
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

        

ՈՐՈՇՈՒՄ № 03-Լ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ  

ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԱՊՐԻԼԻ 21-Ի ԹԻՎ  11-Լ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատական 

օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 5-րդ կետով և <<Իրավական ակտերի մասին>> 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածի 5-րդ մասով` 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատարանների նախագահների 

խորհուրդը` 

  

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ  Է  

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատարանների նախագահների 

խորհրդի 2009 թվականի ապրիլի 21-ի <<Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

դատարանների գործավարության կանոնները հաստատելու մասին>> թիվ 11-Լ 

որոշման (այսուհետ` որոշում) մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և 

փոփոխությունները. 

1) որոշումը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին կետով. 

<<2.1 Հաստատել քաղաքացիական, վարչական և քրեական գործերով հաշվառման 

քարտերը` համաձայն հավելված 3-ի>>. 

2) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածում`  

           ա. 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի բ) պարբերության <<տեղեկատվություն>> բառից 

հետո լրացնել <<(դիմում-բողոք)>> բառերը. 

բ. 3-րդ կետի 8-րդ ենթակետի 2-րդ նախադասության <<չկատարելու>> բառից 

հետո լրացնել <<կամ փաստաթուղթը վնասված լինելու>> բառերը. 

 գ. 6-րդ կետի վերնագիրը շարադրել նոր խմբագրությամբ.  



<<6. Դատարան մուտք եղած դատական գործերի ստացման, գրանցման, 

հաշվառման և փոխանցման կարգը>>. 

դ. 6-րդ կետի 4-րդ ենթակետի <<հաշվառման քարտում>> բառերից հետո 

լրացնել <<(ձև 1,2,3)>> բառերը.  

 ե.  6-րդ կետը լրացնել 19-20-րդ ենթակետերով հետևյալ բովանդակությամբ. 

<<19. Այն դեպքում, երբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերաքննիչ 

դատարանի դատական ակտի դեմ օրենքով սահմանված ժամկետներում 

ներկայացվում է վճռաբեկ բողոքը, ապա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

վերաքննիչ դատարանը բողոքի պատճենը uտանալու oրվանից ոչ ուշ, քան հաջորդ 

oրը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում` սեղմ ժամկետում, պարտավոր է գործը 

պատշաճ ձևով ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն 

դատարան:  

20. Այն դեպքում, երբ դատարանի կողմից կայացված ակտի դեմ բողոքը բերվել 

է օրենքով սահմանված ժամկետից ուշ և գործը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում, 

ապա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին 

ատյանի դատարանը, ստանալով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

վերաքննիչ դատարանից բողոքի պատճենը ոչ ուշ, քան եռօրյա ժամկետում, գործն 

ուղարկում է  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն դատարան:>>. 

զ. 7-րդ կետի 1-ին ենթակետի <<դատական ծառայող>> բառերից հետո լրացնել 

<<և (կամ) դատական կարգադրիչի>> բառերը. 

է.  9-րդ կետի 1-ին ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.  

<<1. Ավարտված դատական գործերով դատական ակտերն օրինական ուժի մեջ 

մտնելուց հետո 5 օրվա ընթացքում դատավորի օգնականի կողմից հաշվառման 

քարտում համապատասխան նշումներ կատարելուց հետո հանձնվում են գրասենյակ: 

Գրասենյակի համապատասխան դատական ծառայողը գործն ընդունելիս ստուգում է 

հաշվառման քարտի ամբողջականությունը, գործի բոլոր էջերի առկայությունը և 

ճշտությունը, կատարում է համապատասխան նշումներ, որից հետո 5 օրվա 

ընթացքում գործերը հանձնվում են դատարանի արխիվ:>>: 

3) որոշման թիվ 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն 

հավելված         1-ի: 

4) որոշումը լրացնել հավելված 3-ով` համաձայն հավելված 2-ի: 

 

 

 

 

  ԼՂՀ  ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ  ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ 

  ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                              

Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 



 

          25 ապրիլի 2014թ.                  

         ք. Ստեփանակերտ 

 
 


