Առևտրային վեճ
սկիզբ
Կազմակերպության
իրավաբան/իրավաբանական բաժին

1. Հայցադիմումի հիմքերի
ուսումնասիրություն
Փաստաբան/փաստաբանական
գրասենյակ

2. Հայցադիմումի ներկայացման
հիմքեր

Ոչ

Վերջ

Այո

Հայցադիմումի կից
փաստաթղթերի հավաքագրում

Այո

3. Հայցադիմումի պատրաստում

Հանձնարարական հաշվապահին
վճարման համար

4. Պետական տուրքի վճարում

Պետական տուրքի
վճարման ժամկետը
հետաձգելու կամ
տարաժամկետելու կամ
դրա չափը նվազեցնելու

Փաստաբանի կողմից վճարում

միջնորդություն
2

Ոչ

1

Հայցադիմումը
վերադարձնելը և թույլ

Վերաքննիչ

տրված խախտումները

բողոք

վերացնելուց հետո
դատարան

5. Հայցադիմումը
ընդունելու մասին

Ոչ

Վերջ

որոշում 3 օր

ներկայացնելը 3 օր
Պատասխանողի
կողմից
Հայցի ապահովման միջոցի

Այո

կիրառում
կարող է կիրառվել

վերաբերյալ
պատասխանի
ներկայացում 2
շաբաթ (նշված

դատավարության

ժամկետը կարող է

յուրաքանչյուր փուլում)
6. Գործի
դատաքննության
նախապատրաստում
և ծանուցում

ղեկավարություն

ուղարկում
պատասխանողին

(հայցվորի միջնորդությամբ

Կազմակերպության

Հայցադիմումի

հայցադիմումի

Կազմակերպության

կողմերին

իրավաբանին
լիազորագրի
փոխանցում
7. Մասնակցությունը
դատական
Փաստաբան

նիստերին

3

երկարաձգվել
պատասխանողի
կողմից պատասխանի
մշակման համար)

2

8. Կողմերի միջնորդությունների
քննարկում և բացատրություն

9. Որոշում դատաքննությունը
սկսելու մասին, նիստի
նշանակման մասին և կողմերի
ծանուցում

Դատարանը պարզում է
դատական նիստին

10. Մասնակցությունը

մասնակցող անձանց

դատական նիստերին

ինքնությունը, ստուգում է
ներկայացուցիչների
լիազորությունները
11. Միջնորդությունների
քննարկում

12. Ապացույցների
հետազոտություն

4

Դատարան

3

13. Առաջին
ատյանի
դատարանի վճիռ
Վերաքննիչ բողոքի
պատասխանի
ներկայացում

14. Վճիռը

2 շաբաթ

բավարարում է

Գործին մասնակցող
Ոչ

Այո

անձինք

15. Վերաքննիչ
բողոք
Առաջին ատյանի
դատարան

Վերաքննիչ բողոքը

16.

Վճռաբեկ

վերադարձնելու մասին և

Վերաքննիչ

բողոք

թույլ տրված խախտումները

դատարանի

վերացնելուց հետ

որոշում

դատարան ներկայացնելը

3 օր

2 շաբաթ

Ոչ

Կազմակերպ
ության
իրավաբան

17.Մասնակցությունը
դատական նիստերին

5

լիազորագրի
փոխանցում

Փաստաբան

Վերջ

Կազմակերպ
ության
ղեկավարութ
յուն

4

18. Վերաքննիչ
դատարանի որոշում

Դատական սխալ

Ոչ

Այո
Գործին

Նոր երևան եկած

մասնակցող

կամ նոր

19. Վճռաբեկ

անձինք

հանգամանքներ

բողոք

Դատական ակտը
կայացրած

Այո

դատարան

20. Վճռաբեկ բողոքի
պատասխան

21. Գործի քննության
նախապատրաստում

22. Վճռաբեկ բողոքի
քննություն

6

Ոչ

Վճռաբեկ բողոքը
վերադարձնել

5

23. Վճռաբեկ
դատարանի որոշում

Վերջ

Ոչ

Այո

24.Վճռի ուժի մեջ

Վերջ

Այո

մտնելուց հետո
պատասխանող կողմը
պահանջը կատարել է

Ոչ

25. Դիմում
դատարան կատ.
թերթը ստանալու
համար 3 օր

26. Կատ. թերթ

7

Դիմում

Դատարան

6

27. Կատ.
թերթի
Կատ. վարույթ

ներկայացում

հարուցելու մասին
որոշում
Կատ. թերթը պահանջատիրոջը

ԴԱՀԿ

վերադարձնելը
3 օր

Կատ. վարույթի
ընթացքում կազմվող
փաստաթղթերի և

28.Որոշում կատ.

որոշումների

վարույթի մասին 3 օր

պատճենները

Որոշում կատ.
վարույթը
ավարտելու կամ
կարճելու մասին

Կայացվել է կատ.
վարույթը
ավարտելու մասին
որոշում և առկա է այլ
հիմքով դատարան

Ոչ

Վերջ

Այո

Կետ 1.

