Հայաստանի Հանրապետության
Վճռաբեկ դատարանին

Բողոք բերող անձ` ____________________________________________
(նշել սկզբնական գործով դատավարական կարգավիճակը/կամ նշել`
գործին մասնակից չդարձած անձ, այդպիսին հանդիսանալու դեպքում)

______________________________________________
(անվանում/անուն,ազգանուն )

հասցե`_______________________________________________
(նշել հասցեն)

հեռ`________________________________
Բողոքը կազմած հավատարմագրված __________________________________________
փաստաբան`
( անուն, ազգանուն)
Հավատարմագիր թիվ _________________, տրված »__« ____ 200_ թ.

հասցե`_______________________________________________
(նշել հասցեն)

հեռ`________________________________
պատասխանող/հայցվոր/դիմող`_________________________________
(անհրաժեշտն ընդգծել)

(անվանում / անուն, ազգանուն)

հասցե`______________________________________________
(նշել հասցեն)

Գործին մասնակցող այլ անձ`

____________________________________________
(գործով այդխիսիք լինելու դեպքում նշել սկզբնական
գործով
դատավարական կարգավիճակը )

______________________________________________
(անվանում/անուն,ազգանուն )

հասցե`______________________________________________
(նշել հասցեն)

ՎՃՌԱԲԵԿ ԲՈՂՈՔ
(______________________________________________________ հիմքով)
(նշել վճռաբեկ բողոքի հիմքը, նյութական/դատավարական/նոր երևան եկած հանգամանքների)

ՀՀ________________________________________ քննել է թիվ __ քաղաքացիական
(նշել դատարանի անվանումը )

գործն ըստ հայցի ____________________________ ընդդեմ ____________________________
`
(նշել հայցվորի անունը / անվանումը)
անվանումը)

________________________ պահանջի (ների) մասին։
(նշել վեճի առարկան)

(նշել պատասխանողի անունը /

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը.
Դիմելով դատարան` հայցվորը/դիմողը (ընդգծել) պահանջել է
_______________________
(նշել վեճի առարկան)

_______________________________________________________________________________ ։
»__« »_______________________« 200 թ-ին քաղաքացիական գործով կայացվել է վճիռ
որով ___________________________________________________________________________։
(նշել դատական ակտի եզրափակիչ մասի համառոտ բովանդակությունը)

2. Գործով հաստատված և վճռաբեկ բողոքի քննության համար էական
նշանակություն ունեցող փաստերը.
Վճռաբեկ բողոքի քննության համար նշանակություն ունեն հետևյալ փաստերը.
1. ______________________________________________________________________
(նշել նշանակություն ունեցող փաստերը, հղելով վճռին կամ գործում առկա ապացույցներին)

_______________________________________________________________________________ ։
2. _________________________________________________________________________ ։
(նշել նշանակություն ունեցող փաստերը, հղելով վճռին կամ գործում առկա ապացույցներին)

/…/_________________________________________________________________________ ։
(անհրաժեշտության դեպքում շարունակել համարակալումը նշելով փաստերը)

3. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, փաստարկները և պահանջը.
(նշել) Վճիռը կայացվել է նյութական և /կամ/ /ըդգծել/ դատավարական իրավունքի
նորմերի խախտումներով.
(նշել) Սույն գործով առկա է (են) նոր երևան եկած հանգամանք (ներ).
1. (նշել) Դատարանը խախտել է
_______________________________________________
(նշել դատարանի կողմից խախտված դատավարական իրավունքի նորմը)

________________________________________________________________________________։
(նշել) Դատարանը

չի կիրառել
_______________________________________________
(նշել դատարանի կողմից չկիրառված նյութական իրավունքի նորմը (երը))
_______________________________________________________________________________________,

որը (որոնք) պետք է

կիրառեր։
(նշել) Դատարանը

կիրառել է _______________________________________________
(նշել դատարանի կողմից կիրառված նյութական իրավունքի նորմը (երը))

______________________________________________________________________________________,

որը (որոնք) չպետք է

կիրառեր։
(նշել) Դատարանը

սխալ է մեկնաբանել
_______________________________________
։

________________________________________________________________________________________________________________________________
(նշել դատարանի կողմից սխալ մեկնաբանված նորմը (երը))

Նշված պնդումը պատճառաբանվում է հետևյալ փաստարկով (ներով).
__________________________________________________________________________
(նշել սույն հիմքի համար հիմք հանդիսացող հանգամանքները և վկայակոչել համապատասխան իրավական ակտերը)

/…/_________________________________________________________________________։
(անհրաժեշտության դեպքում շարունակել վճռաբեկ բողոքի հիմքերի և փաստարկների թվարկումն ու
պատճառաբանությունները)

Նշված պնդումը պատճառաբանվում է հետևյալ փաստարկով (ներով).
__________________________________________________________________________
(նշել սույն հիմքի համար հիմք հանդիսացող հանգամանքները և վկայակոչել համապատասխան իրավական ակտերը)

4. Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու մասին հիմնավորումները.
________________________________________________________________________________
(նշել փաստարկները որոնցով դիմումատուն հիմնավորում է տվյալ գործով վճռաբեկ դատարանի կողմից կայացվող դատական

________________________________________________________________________________
ակտի էական նշանակությունը օրենքի միատեսակ կիրառության առումով կամ վճռաբեկ դատարանի կողմից նախկինում
ընդունված որ

________________________________________________________________________________
դական ակտին է հակասում բողոքարկվող վճիռը կամ նյութական և դատավարական նորմի խախտումը ինչպիսի հետևանքներ է

________________________________________________________________________________։
առաջացնում կամ ինչպիսի նոր երևան եկած հանգամանքներ են առկա)

Ելնելով վերոգրյալից և հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի 222-230 հոդվածները

Խնդրում եմ
1. Սույն վճռաբեկ բողոքն ընդունել վարույթ։
2.
(նշել) ՀՀ _______________________ դատարանի թիվ ______ քաղաքացիական
(նշել գործը քննած դատարանի անվանումը)

գործով »__« »_______« 200_ թ-ին կայացված վճիռն ամբողջովին (կամ) ________________ի
(նշել թե որ մասով է վիճարկվում
վճիռը)

մասով բեկանել։
(նշել) ՀՀ

_______________________ դատարանի թիվ ______ քաղաքացիաքկան
(նշել գործը քննած դատարանի անվանումը)

գործով »__« »_______« 200_ թ-ին կայացված վճիռն ամբողջովին (կամ) ________________ի
(նշել թե որ մասով է վիճարկվում
վճիռը)

մասով բեկանել և օրինական ուժ տալ առաջին ատյանի դատարանի »__« »_______« 200_
թ-ին կայացված վճռին։
(նշել) ՀՀ _______________________ դատարանի թիվ ______ քաղաքացիաքկան
(նշել գործը քննած դատարանի անվանումը)

գործով »__« »_______« 200_ թ-ին կայացված վճիռն ամբողջովին (կամ) ________________ի
(նշել թե որ մասով է վիճարկվում
վճիռը)

մասով բեկանել և փոփոխել այն ___________________________________________________
։
(նշել պահանջը)

Կից ներկայացնում եմ `
1. Սույն վճռաբեկ բողոքը գործին մասնակցող անձանց և դատարանին ուղարկելու
մասին ապացույցները,
2. Պետական տուրքի վճարման անդորրագրի բնօրինակը,
/…/__________________________________
(նշել կցվող այլ փաստաթուղթը)

Բողոք բերող անձ` ______________________________________________________
(ստորագրություն, անուն ազգանուն, իրավաբանական անձի դեպքում անվանում, պաշտոն և կնիք)

Բողոքը կազմած հավատարմագրված
փաստաբան`__________________________________________
( ստորագրություն, անուն, ազգանուն)

»__« »__________________«200_ թ.

