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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 1.

Սույն օրենսգրքի գործողության ոլորտը

Սույն օրենսգիրքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանում
(այսուհետ` վարչական դատարան), Հայաստանի Հանրապետության վարչական վերաքննիչ
դատարանում (այսուհետ` վերաքննիչ դատարան) և Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ
դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատում (այսուհետ` վճռաբեկ դատարան)
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց պաշտոնատար անձանց
վարչական և նորմատիվ ակտերի, գործողությունների կամ անգործության դեմ ֆիզիկական և
իրավաբանական անձանց դատական պաշտպանության իրավունքի իրականացման կարգը,
ինչպես նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց դեմ վարչական մարմինների և
պաշտոնատար անձանց հայցադիմումների քննության կարգը:
(1-ին հոդվածը փոփ. 28.10.10 ՀՕ-135-Ն)
Հոդված 2.

Վարչական դատավարության մասին օրենսդրությունը

1. Վարչական դատավարության կարգը սահմանվում է սույն օրենսգրքով և Հայաստանի
Հանրապետության դատական օրենսգրքով, իսկ սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում
նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով այնքանով,
որքանով դրա նորմերը իրենց էությամբ կիրառելի են («mutatis mutandis») վարչական
դատավարության նկատմամբ և չեն հակասում սույն օրենսգրքին և վարչական դատավարության
էությանը:
2. Այլ օրենքներում պարունակվող վարչական դատավարական նորմերը պետք է
համապատասխանեն սույն օրենսգրքին:
3. Եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով սահմանված են
դատավարական այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենսգրքով, ապա կիրառվում են
միջազգային պայմանագրի նորմերը:
4. Վարչական գործերով դատավարությունն իրականացվում է գործի քննության ժամանակ
գործող օրենքով:
(2-րդ հոդվածը փոփ. 28.10.10 ՀՕ-135-Ն)
Հոդված 3.

Վարչական դատարան դիմելու իրավունքը

1. Յուրաքանչյուր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ սույն օրենսգրքով սահմանված
կարգով իրավունք ունի դիմելու վարչական դատարան, եթե համարում է, որ պետական կամ

տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց վարչական
ակտերով, գործողություններով կամ անգործությամբ`
1) խախտվել են կամ անմիջականորեն կարող են խախտվել նրա՝ Հայաստանի
Հանրապետության Սահմանադրությամբ, միջազգային պայմանագրերով, օրենքներով և այլ
իրավական ակտերով ամրագրված իրավունքները և ազատությունները, այդ թվում, եթե`
ա. խոչընդոտներ են հարուցվել այդ իրավունքների և ազատությունների իրականացման
համար,
բ. չեն ապահովվել անհրաժեշտ պայմաններ՝ այդ իրավունքների իրականացման համար,
սակայն դրանք պետք է ապահովվեին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության,
միջազգային պայմանագրի, օրենքի կամ այլ իրավական ակտերի ուժով.
2) նրա վրա ոչ իրավաչափորեն դրվել է որևէ պարտականություն.
3) նա վարչական կարգով ոչ իրավաչափորեն ենթարկվել է վարչական
պատասխանատվության:
2. Վարչական դատարան կարող են դիմել նաև վարչական մարմինները կամ պաշտոնատար
անձինք՝
1) ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձին վարչական պատասխանատվության
ենթարկելու պահանջով, եթե օրենքով նախատեսված է, որ վարչական պատասխանատվության
կարող է ենթարկել միայն դատարանը.
2) ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց որոշակի իրավունքներից զրկելու կամ նրանց
վրա որոշակի պարտականություններ դնելու պահանջով, եթե օրենքով դա վերապահված է
դատարանին.
3) վարչական ակտի հիման վրա ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձից բռնագանձում
իրականացնելու պահանջով.
4) ընդդեմ մեկ այլ վարչական մարմնի իրավասության վերաբերյալ վեճով, եթե այդ վեճը
ենթակա չէ լուծման վերադասության կարգով:
3. Վարչական դատարան կարող են դիմել նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման
մարմինները կամ պաշտոնատար անձինք` ընդդեմ վարչական մարմնի, եթե համարում են, որ այդ
մարմնի վարչական ակտերով, գործողություններով կամ անգործությամբ խախտվել կամ
անմիջականորեն կարող են խախտվել պետության կամ համայնքի այն իրավունքները, որոնց
պաշտպանության լիազորությունը դրված է դիմողի վրա, եթե այդ վեճը ենթակա չէ լուծման
վերադասության կարգով:
4. Վարչական դատարան կարող է դիմել նաև Երևանի ավագանու խմբակցությունը` Երևանի
ավագանու ակտերը դրանց համեմատ ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ
ակտերին (բացի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունից)
համապատասխանությունը ստուգելու պահանջով:
(3-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-125-Ն)

ԳՈՐԾԵՐԻ ԸՆԴԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հոդված 8.

Գործերի առարկայական ընդդատությունը

1. Վարչական դատարանին ընդդատյա են հանրային իրավահարաբերություններից ծագող
բոլոր գործերը, այդ թվում՝
1) հանրային կամ այլընտրանքային ծառայությանն անցնելու կամ իրականացնելու հետ
կապված վեճերը.
2) վարչական մարմինների միջև այն վեճերը, որոնք ենթակա չեն լուծման վերադասության
կարգով.
3) հանրային իրավունքի բնագավառում գործող կամ գործելու նպատակ ունեցող
միավորումների, այդ թվում՝ արհեստակցական միությունների, գործունեությունը կասեցնելու
կամ դադարեցնելու վերաբերյալ վեճերով գործերը.
4) վճարման կարգադրություն արձակելու վերաբերյալ այն գործերը, որոնք բխում են
հանրային իրավահարաբերություններից:

2. Վարչական դատարանին ընդդատյա չեն Հայաստանի Հանրապետության
սահմանադրական դատարանի ենթակայությանը վերապահված գործերը, քրեական վարույթի
ընթացքում ծագող իրավահարաբերություններից բխող գործերը, ընդհանուր իրավասության կամ
քրեական դատարանի ենթակայությանը վերապահված քրեական գործերը, սնանկության
վարույթում ծագող իրավահարաբերություններից բխող գործերը:
(3-րդ գլուխը, այնքանով, որքանով բացառում է վարչաիրավական հարաբերություններից
ածանցվող քաղաքացիաիրավական վեճի լուծումը մեկ գործի սահմաններում, ճանաչվել է ՀՀ
Սահմանադրության 18 (1-ին մաս) և 19 (1-ին մաս) հոդվածների պահանջներին հակասող և
անվավեր 03.02.2009 ՍԴՈ-787 որոշմամբ)
Գ Լ ՈՒ Խ 4
Գ Լ ՈՒ Խ 5

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ
Հոդված 11.

Վարչական դատավարության մասնակիցները

Վարչական դատավարության մասնակիցներն են (այսուհետ` դատավարության
մասնակիցներ)՝
1) կողմերը՝ հայցվորը և պատասխանողը.
2) երրորդ անձինք:
Հոդված 12.

Հայցվորը

Հայցվորն այն ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը, վարչական մարմինը կամ
պաշտոնատար անձն է, որը դիմել է վարչական դատարան:
Հոդված 13.

Պատասխանողը

Պատասխանողն այն վարչական մարմինն է, պաշտոնատար անձը, ֆիզիկական կամ
իրավաբանական անձը, որի դեմ հայց է ներկայացվել վարչական դատարան:
Հոդված 14.
մասնակցությունը

Դատավարությանը համահայցվորների կամ համապատասխանողների

1. Հայց կարող է ներկայացվել մի քանի հայցվորի կողմից (համահայցվորներ), եթե նրանց
պահանջները միատեսակ են կամ ընդդեմ մի քանի պատասխանողների
(համապատասխանողներ):
2. Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ հանդիսացող համահայցվորները կամ
համապատասխանողները կարող են համաձայնության գալ, որ վարչական դատարանում բոլորի
անունից հանդես գա իրենցից մեկը կամ մի քանիսը կամ իրենց ներկայացուցիչներից մեկը կամ մի
քանիսը: Համաձայնությունը ձևակերպվում է ներկայացուցչի լիազորագրի համար սահմանված
կարգով:
Հոդված 15.

Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

1. Կողմերը սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով իրավունք ունեն`
1) ծանոթանալու գործի նյութերին, քաղվածքներ անելու, ստանալու դրանց պատճենները`
հաշվի առնելով դռնփակ նիստին ներկայացվող պահանջները.
2) անելու ինքնաբացարկ հայտնելու միջնորդություններ.

3) ներկայացնելու ապացույցներ և մասնակցելու դրանց հետազոտմանը` հաշվի առնելով
դռնփակ նիստին ներկայացվող պահանջները.
4) հարցեր տալու, միջնորդություններ անելու, բացատրություններ և ցուցմունքներ տալու
դատարանին.
5) գործի քննության ընթացքում ծագող բոլոր հարցերի վերաբերյալ ներկայացնելու իրենց
առաջարկներն ու փաստարկները.
6) առարկելու գործին մասնակցող այլ անձանց միջնորդությունների կամ փաստարկների դեմ.
7) սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում բողոքարկելու դատական ակտերը.
8) օգտվելու սույն օրենսգրքով իրենց վերապահված այլ դատավարական իրավունքներից:
2. Կողմերը կրում են սույն օրենսգրքով սահմանված դատավարական
պարտականություններ:
3. Կողմերը պետք է իրենց դատավարական իրավունքներից օգտվեն և իրենց դատավարական
պարտականությունները կատարեն բարեխղճորեն:
Հոդված 16.

Երրորդ անձինք

1. Երրորդ անձինք այն ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք են, որոնց իրավունքները
շոշափվում են կամ կարող են շոշափվել գործի քննության արդյունքում ընդունվելիք դատական
ակտով։
2. Երրորդ անձինք դատավարության մեջ կարող են ներգրավվել իրենց դիմումի հիման վրա:
3. Եթե դատական ակտը անխուսափելիորեն և ուղղակիորեն տարածվելու է նաև որոշակի
անձանց վրա, ապա դատարանը պարտավոր է այդ անձանց ներգրավել դատավարության մեջ
որպես երրորդ անձ:
4. Երրորդ անձինք դատավարության մեջ կարող են ներգրավվել մինչև դատաքննության
ավարտը:
5. Երրորդ անձանց դատավարության մեջ ներգրավելու մասին վարչական դատարանը
կայացնում է պատճառաբանված որոշում:
6. Եթե երրորդ անձը գործի վարույթը շարունակելու միջնորդություն չի ներկայացրել, ապա
երրորդ անձի դատավարության մեջ ներգրավելու դեպքում գործի վարույթը սկսվում է սկզբից:
7. Երրորդ անձինք օգտվում են կողմի բոլոր իրավունքներից և կրում նրա բոլոր
պարտականությունները, բացառությամբ այն իրավունքների և պարտականությունների, որոնք
իրենց էությամբ տարածելի չեն երրորդ անձանց վրա:
Հոդված 17.

Դատավարական իրավահաջորդությունը

1. Իրավահարաբերությունից իրավահաջորդության պատճառով հայցվորի դուրս գալու
դեպքում (այդ թվում` իրավաբանական անձի կամ վարչական մարմնի վերակազմակերպում,
պահանջի զիջում, քաղաքացու մահ կամ պարտավորություններում անձանց փոփոխման այլ
դեպքեր) վարչական դատարանը հայցվորին փոխարինում է իրավահաջորդով, եթե առկա է
հայցվորի և իրավահաջորդի համաձայնությունը, իսկ եթե հայցվորը դադարել է գոյություն
ունենալուց, հայցվորի փոխարինումը տեղի է ունենում իրավահաջորդի միջնորդությամբ:
2. Իրավահարաբերությունից իրավահաջորդության պատճառով պատասխանողի դուրս
գալու դեպքում (այդ թվում` իրավաբանական անձի կամ վարչական մարմնի
վերակազմակերպում, պարտքի փոխանցում, քաղաքացու մահ կամ պարտավորություններում
անձանց փոփոխման այլ դեպքեր) վարչական դատարանը պատասխանողին փոխարինում է
իրավահաջորդով հայցվորի համաձայնության դեպքում:
3. Այն բոլոր գործողությունները, որոնք կատարվել են դատավարության ընթացքում մինչև
գործի մեջ իրավահաջորդի մտնելը, պարտադիր են նրա համար այնքանով, որքանով պարտադիր
կլինեին այն անձի համար, որին իրավահաջորդը փոխարինել է:
Հոդված 18.

Ոչ պատշաճ կողմի փոխարինումը պատշաճ կողմով

1. Գործի քննության նախապատրաստման ընթացքում հայցվորի միջնորդությամբ վարչական
դատարանը փոխարինում է պատասխանողին:
2. Եթե գործի քննության նախապատրաստման ընթացքում վարչական դատարանը հանգում է
այն համոզման, որ հայցը ներկայացվել է ոչ այն պատասխանողի դեմ, որը պետք է պատասխանի
ըստ հայցի, դատարանը կարող է հայցվորի համաձայնությամբ ոչ պատշաճ պատասխանողին
փոխարինել պատշաճ պատասխանողով: Եթե հայցվորը համաձայն չէ պատասխանողին այլ
անձով փոխարինելուն, ապա դատարանը կարող է այդ անձին հայցվորի համաձայնությամբ
ներգրավել որպես երկրորդ պատասխանող:
3. Ոչ պատշաճ պատասխանողին փոխարինելուց կամ գործում երկրորդ պատասխանողի
ներգրավելուց հետո գործի վարույթը սկսվում է սկզբից:
4. Պատասխանողին փոխարինելու կամ պատշաճ պատասխանողին որպես երկրորդ
պատասխանող ներգրավելու մասին դատարանը կայացնում է որոշում:
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Հոդված 50.

Դատավարական ժամկետների սահմանումը և հաշվարկը

1. Դատավարական գործողությունները կատարվում են սույն օրենսգրքով և այլ օրենքներով
սահմանված դատավարական ժամկետներում, իսկ դրանց սահմանված չլինելու դեպքում՝
դատարանի սահմանած ժամկետներում:
2. Դատավարական գործողությունների կատարման ժամկետները որոշվում են օրացուցային
տարով, ամսով, ամսաթվով` անխուսափելիորեն վրա հասնող իրադարձության մատնանշմամբ
կամ ժամանակահատվածով, որի ընթացքում գործողությունը կարող է կատարվել, եթե ժամկետի
վերջին օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա ժամկետի ավարտի օր է
համարվում դրան հաջորդող աշխատանքային օրը:
3. Դատավարական ժամկետները հաշվարկվում են տարիներով, ամիսներով, շաբաթներով և
օրերով: Օրերով հաշվարկվող ժամկետներում չեն ներառվում օրենքով նախատեսված ոչ
աշխատանքային օրերը:
4. Տարիներով, ամիսներով, շաբաթներով կամ օրերով հաշվարկվող դատավարական
ժամկետների ընթացքն սկսվում է այն օրացուցային տարվա, ամսվա, շաբաթվա, ամսաթվի
հաջորդ օրվանից, որով որոշված է դրա ժամկետի սկիզբը:
Հոդված 51.

Դատավարական ժամկետների ավարտը

1. Տարիներով հաշվարկվող դատավարական ժամկետը լրանում է սահմանված ժամկետի
վերջին տարվա համապատասխան ամսին և ամսաթվին:
2. Ամիսներով հաշվարկվող դատավարական ժամկետը լրանում է սահմանված ժամկետի
վերջին ամսվա համապատասխան օրը: Եթե ժամկետի վերջը համընկնում է համապատասխան
ամսաթիվ չունեցող ամսվան, ապա դատավարական ժամկետը լրանում է այդ ամսվա վերջին օրը:
3. Շաբաթներով հաշվարկվող դատավարական ժամկետը լրանում է սահմանված ժամկետի
վերջին շաբաթվա համապատասխան օրը:
4. Օրերով հաշվարկվող դատավարական ժամկետը լրանում է այդ ժամկետի վերջին օրը:
5. Այն դեպքերում, երբ դատավարական ժամկետի վերջին օրն օրենքով նախատեսված ոչ
աշխատանքային օր է, ժամկետի ավարտման օր է համարվում դրան հաջորդող աշխատանքային
օրը:
6. Եթե հայցադիմումը, բողոքը, այլ փաստաթղթերը կամ դրամական միջոցները հանձնվել են
փոստին, փոխանցվել կամ ներկայացվել են համապատասխան մարմնին կամ դրանք ընդունելու
լիազորություն ունեցող անձին մինչև դատավարական ժամկետի վերջին օրվա ժամը քսանչորսը,
ապա ժամկետը չի համարվում բաց թողնված:
7. Եթե դատավարական գործողությունը պետք է կատարվի դատարանում կամ
կազմակերպությունում, ապա դատավարական ժամկետը լրանում է այն ժամին, երբ

դատարանում կամ կազմակերպությունում սահմանված կանոններով ավարտվում է
աշխատանքային օրը:
Հոդված 52.

Դատավարական ժամկետների կասեցումը

1. Չլրացած բոլոր դատավարական ժամկետների ընթացքը կասեցվում է գործի վարույթը
կասեցնելու հետ միաժամանակ:
2. Գործի վարույթը վերսկսելու օրվանից դատավարական ժամկետների ընթացքը
շարունակվում է:
Հոդված 53.

Դատավարական ժամկետները բաց թողնելը և վերականգնելը

1. Դատավարական ժամկետների ավարտից հետո գործին մասնակցող անձինք կորցնում են
այդ ժամկետներով պայմանավորված գործողություններ կատարելու իրավունքը:
2. Դատավարական ժամկետների ավարտից հետո ներկայացված հայցադիմումները,
բողոքները և այլ փաստաթղթերը դատարանը չի քննարկում և վերադարձնում է դրանք
ներկայացրած անձանց, եթե բացակայում է բաց թողնված դատավարական ժամկետներով
պայմանավորված գործողություններ կատարելու իրավունքը վերականգնելու մասին
միջնորդությունը: Նման միջնորդությունը կարող է բավարարվել, եթե դատարանը գտնի, որ անձը
ժամկետը բաց է թողել հարգելի պատճառով:
3. Բաց թողնված դատավարական ժամկետը վերականգնելու միջնորդությունը ներկայացվում
է այն դատարան, որտեղ պետք է կատարվի դատավարական գործողությունը: Միջնորդության
ներկայացման հետ միաժամանակ, եթե դա հնարավոր է, կատարվում են անհրաժեշտ
դատավարական գործողությունները (դիմումի, բողոքի, փաստաթղթերի ներկայացում և այլն),
որոնց կատարման ժամկետը բաց է թողնված:
4. Բաց թողնված դատավարական ժամկետը վերականգնելու միջնորդությունը քննվում է
դատարանում դա ստացվելու օրվանից հետո` հնգօրյա ժամկետում` առանց գործին մասնակցող
անձանց ծանուցման, եթե սույն օրենսգրքով այլ բան նախատեսված չէ:
5. Բաց թողնված դատավարական ժամկետը վերականգնելու մասին դատարանը կայացնում է
որոշում և հետագայում այդ մասին նշում է գործն ըստ էության լուծող դատական ակտում:
Դատարանը բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու հետ միաժամանակ կարող է սահմանել
իրավունքի իրականացման համար նոր դատավարական ժամկետ, որը չի կարող գերազանցել
օրենքով սահմանված ժամկետը: Որոշման պատճենը ուղարկվում է կողմերին ոչ ուշ, քան
որոշման կայացման հաջորդ օրը:
6. Բաց թողնված դատավարական ժամկետի վերականգնումը մերժելու մասին դատարանը
կայացնում է որոշում:
7. Որոշման պատճենն ուղարկվում է կողմերին ոչ ուշ, քան որոշման կայացման հաջորդ օրը:
8. Կողմերը կարող են բողոքարկել բաց թողնված դատավարական ժամկետի վերականգնման
միջնորդության առնչությամբ կայացված դատարանի որոշումը:
Հոդված 54.

Դատավարական ժամկետները երկարաձգելը

1. Վարչական դատարանի կողմից նշանակված չավարտված դատավարական ժամկետները
կարող է երկարաձգել նույն դատարանը` գործին մասնակցող անձի միջնորդությամբ` սույն
օրենսգրքի 52-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:
2. Վարչական դատարանի նշանակած դատավարական ժամկետի երկարաձգումը մերժելու
մասին որոշումը միջնորդությունը ներկայացրած անձը կարող է բողոքարկել:
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ԳՈՐԾ ՀԱՐՈՒՑԵԼՈՒ ՀԻՄՔԸ ԵՎ ՀԱՅՑԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
Հոդված 64.

Վարչական դատարանում գործ հարուցելու հիմքը

Վարչական դատարանում գործը հարուցվում է հայցի հիման վրա:
Հոդված 65.

Վիճարկման հայցը

Վիճարկման հայցով հայցվորը կարող է պահանջել ամբողջությամբ կամ մասամբ վերացնել
կամ փոփոխել միջամտող վարչական ակտը:
Հոդված 66.

Պարտավորեցման հայցը

Պարտավորեցման հայցով հայցվորը կարող է պահանջել ընդունելու այն բարենպաստ
վարչական ակտը, որի ընդունումը մերժվել է վարչական մարմնի կողմից, կամ որը նա չի
ընդունել:
Հոդված 67.

Գործողության կատարման հայցը

Գործողության կատարման հայցով հայցվորը կարող է պահանջել կատարելու որոշակի
գործողություններ կամ ձեռնպահ մնալու այնպիսի գործողություններից, որոնք ուղղված չեն
վարչական ակտի ընդունմանը:
Հոդված 68.

Ճանաչման հայցը

1. Ճանաչման հայցով հայցվորը կարող է պահանջել ճանաչելու որևէ իրավահարաբերության
առկայությունը կամ բացակայությունը, եթե նա չի կարող հայց ներկայացնել սույն օրենսգրքի 6567-րդ հոդվածներին համապատասխան:
2. Ճանաչման հայցով հայցվորը կարող է պահանջել ճանաչելու վարչական ակտն առ ոչինչ
լինելը:
3. Ճանաչման հայցով հայցվորը կարող է պահանջել ոչ իրավաչափ ճանաչելու այլևս
իրավաբանական ուժ չունեցող միջամտող վարչական ակտը կամ գործողությունը, եթե հայցվորն
արդարացիորեն շահագրգռված է ակտը կամ գործողությունը ոչ իրավաչափ ճանաչելու մեջ,
այսինքն՝
1) առկա է նմանատիպ իրավիճակում նմանատիպ միջամտող վարչական ակտ կրկին
ընդունելու կամ գործողություն կրկին կատարելու վտանգ.
2) հայցվորը մտադիր է պահանջել գույքային վնասի հատուցում, կամ
3) դա նպատակ է հետապնդում վերականգնելու հայցվորի պատիվը, արժանապատվությունը
կամ գործարար համբավը:
Հոդված 69.

Հայցերի միացումը

Հայցվորը կարող է մեկից ավելի պահանջներ միավորել մեկ հայցում, եթե դրանք ուղղված են
միևնույն պատասխանողի դեմ և փոխկապակցված են:
Հոդված 70.

Հետևանքների վերացման ածանցյալ պահանջը

Վիճարկման, պարտավորեցման, գործողության կատարման կամ ճանաչման հայցի հետ
կարող է ներկայացվել պահանջ այն հետևանքները վերացնելու մասին, որոնք առաջացել են
վիճարկվող վարչական ակտի կամ վիճարկվող գործողության (անգործության) կամ վարչական
ակտ ընդունելը մերժելու կամ վարչական ակտ չընդունելու հետևանքով:
Հոդված 71.

Հայց ներկայացնելու ժամկետները

1. Հայցը դատարան կարող է ներկայացվել՝
1) վիճարկման հայցի դեպքում երկամսյա ժամկետում` վարչական ակտի ուժի մեջ մտնելու
պահից.
2) պարտավորեցման հայցի դեպքում՝
ա. մեկամսյա ժամկետում այն պահից, երբ մերժվել է տվյալ վարչական ակտի ընդունումը,
բ. երկամսյա ժամկետում այն պահից, երբ լրացել է վարչական ակտ ընդունելու համար
սահմանված առավելագույն ժամկետը.
3) գործողության կատարման հայցի դեպքում՝
ա. մեկամսյա ժամկետում` վարչական մարմնի կողմից այն մերժելու պահից,
բ. եռամսյա ժամկետում` այն պահից, երբ վարչական մարմնին դիմում է ներկայացվել
պահանջվող գործողությունը կատարելու վերաբերյալ.
4) ճանաչման հայցի դեպքում՝ անկախ ժամկետից:
2. Այն դեպքերում, երբ վարչական մարմնի ընդունած ակտը կամ ակտը չընդունելը կամ
գործողություն կատարելը կամ չկատարելը բողոքարկվել է վարչական կարգով, սույն հոդվածով
սահմանված ժամկետները հաշվարկվում են բողոքի քննության համար սահմանված ժամկետի
ավարտից հետո:
Հոդված 72.

Հայցադիմումին ներկայացվող պահանջները

1. Հայցադիմումը ձևակերպվում է գրավոր:
2. Հայցադիմումը պետք է բովանդակի`
1) նշում այն մասին, որ հայցը ներկայացվում է վարչական դատարան.
2) հայցվորի անունը, ազգանունը (անվանումը), բնակության (գտնվելու) վայրը, ծանուցման
հասցեն (եթե այն տարբերվում է բնակության վայրից), այդ թվում` հայցվոր քաղաքացու
անձնական տվյալները, հայցվոր իրավաբանական անձի հարկ վճարողի հաշվառման համարը և
պետական գրանցման կամ պետական գրանցման վկայականի համարը, նրա ներկայացուցչի
անունը, ազգանունը, հասցեն, եթե հայցը ներկայացվել է օրենքով դրա իրավունքն ունեցող
պաշտոնատար անձի (իրավաբանական անձի) կողմից՝ նաև այդ անձի (իրավաբանական անձի)
անունը, ազգանունը (անվանումը), պաշտոնը.
3) պատասխանողի անվանումը, գտնվելու վայրը, իսկ այն դեպքերում, երբ սույն օրենսգրքով
սահմանված կարգով որպես պատասխանող հանդես է գալիս ֆիզիկական կամ իրավաբանական
անձը, ապա վերջիններիս անունը, ազգանունը (անվանումը), բնակության (գտնվելու) վայրը.
4) հայցի էության հակիրճ նկարագրությունը.
5) այն փաստերը, որոնց վրա հիմնվում է հայցվորի պահանջը.
6) հայցվորի պահանջի իրավական հիմքերը.
7) հայցվորի պահանջը.
8) տեղեկություններ վարչական ակտը, վարչական մարմնի գործողությունը կամ
անգործությունը վերադասության կարգով բողոքարկելու վերաբերյալ.
9) այն ապացույցների ցանկը, որոնք հաստատում են հայցվորի պնդած փաստերից
յուրաքանչյուրը` համապատասխան նշումով, թե ինչ փաստի հաստատմանն է այն ուղղված.
10) հայցադիմումը ներկայացնելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը:
3. Եթե հայցադիմումը ներկայացվել է դատավարական ժամկետների լրանալուց հետո, ապա
կարող է ներկայացվել հայցվորի միջնորդությունն այն վերականգնելու մասին` դրանում նշելով
բացթողնման պատճառները:
4. Հայցադիմումում կարող են ներառվել`

1) այլ տեղեկություններ, որոնք նշանակություն ունեն գործի քննության և լուծման համար,
ինչպես նաև հայցվորի միջնորդությունները.
2) հայցվորի և դատավարության մյուս մասնակիցների ֆաքսի, հեռախոսի համարը,
էլեկտրոնային հասցեն:
5. Հայցադիմումն ստորագրում է հայցվորը կամ նրա ներկայացուցիչը:
Հոդված 73.

Հայցադիմումին կցվող փաստաթղթերը

1. Հայցադիմումին կցվում են՝
1) պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ (եթե այդպիսին սահմանված է),
իսկ եթե օրենքը նախատեսում է պետական տուրքի մասնակի վճարման կամ վճարումը
հետաձգելու կամ տարաժամկետելու հնարավորություն, ապա հայցադիմումին պետք է կցվի
համապատասխան միջնորդությունն այդ մասին.
2) լիազորագիր կամ այլ փաստաթուղթ, որը հավաստում է ներկայացուցչի լիազորությունը
(եթե դատավարության մասնակիցները հանդես են գալիս ներկայացուցչի միջոցով.
3) միջնորդություն` վկա կամ փորձագետ հրավիրելու մասին, գրավոր կամ իրեղեն ապացույց
թույլատրելու մասին, դատարանի կողմից փորձագետ նշանակելու մասին.
4) իր տիրապետման ներքո գտնվող բոլոր հնարավոր գրավոր ապացույցները, որոնք
հաստատում են իր պնդած փաստերը, եթե նա կրում է դրանց ապացուցման բեռը, և եթե դրանք
հնարավոր է կցել հայցադիմումին.
5) վիճարկվող ակտը կամ դրա պատճենը.
6) հայցադիմումը և կից փաստաթղթերի պատճենները (եթե դրանք հնարավոր է
պատճենահանել) պատասխանողին և գործին մասնակցող այլ անձանց, սույն օրենսգրքի 62-րդ
հոդվածով սահմանված կարգին համապատասխան, ստանալը հավաստող փաստաթղթերը.
7) սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքում հայցադիմումը պետական
ֆինանսների կառավարման մարմնին սույն օրենսգրքի 62-րդ հոդվածով սահմանված կարգով
ուղարկելը հավաստող փաստաթղթերը:
2. Այն դեպքում, երբ գործով որպես պատասխանող հանդես է գալու վարչական մարմինը կամ
պաշտոնատար անձը, հայցվորը հայցադիմումի և դրան կցվող փաստաթղթերի պատճենը
ուղարկում է նաև պետական ֆինանսների կառավարման մարմնին:
3. Այն դեպքում, երբ հայցադիմումին կից փաստաթղթերը ծավալուն են, կամ դրանք դժվար է
պատճենահանել, հայցվորը պատասխանողին և գործին մասնակցող այլ անձանց հայցադիմումի
հետ ուղարկում է ծանուցում, որ նշված փաստաթղթերը, դրանց ծանոթանալու նպատակով,
դեպոնացվելու են դատարանում:
4. Գործին մասնակցող անձինք իրավունք ունեն դատարանում ստանալու հայցադիմումին
կից փաստաթղթերի պատճենները` օրենքով սահմանված չափով պետական տուրք վճարելով:
Հոդված 74.

Հայցադիմումը դատարան ներկայացնելու եղանակը

Հայցադիմումը հայցվորը ներկայացնում է դատարան առձեռն կամ ուղարկում է փոստով:
Հոդված 75.
Հայցադիմումը պատասխանողին և գործին մասնակցող մյուս անձանց
փոստով ուղարկելը

1. Քաղաքացի պատասխանողին հայցադիմումն ուղարկվում է նրա` բնակչության պետական
ռեգիստրում նշված հասցեով:
2. Բնակչության պետական ռեգիստրում մշտական բնակության վայր նշված չլինելու, ինչպես
նաև պատասխանողի` Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական բնակության վայր
չունենալու դեպքում հայցադիմումն ուղարկվում է պատասխանողի որևէ անշարժ գույքի
գտնվելու վայրի հասցեով:

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով պատասխանողի հասցեն որոշելու
անհնարինության դեպքում հայցադիմումն ուղարկվում է պատասխանողի բնակության` վերջին
հայտնի վայրի հասցեով:
4. Բնակության վերջին հայտնի վայրը որոշվում է բնակչության պետական ռեգիստրի
տվյալներով:
5. Իրավաբանական անձ պատասխանողին հայցադիմումն ուղարկվում է իրավաբանական
անձանց պետական ռեգիստրում նշված հասցեով:
6. Վարչական մարմին կամ պաշտոնատար անձ պատասխանողին հայցադիմումն
ուղարկվում է նրանց պաշտոնական հասցեով:
7. Եթե հայցադիմումը պատասխանողը չի ստացել սույն հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 5-րդ
մասերով սահմանված կարգով ուղարկվելու միջոցով, ապա հայցվորի միջնորդությամբ
դատարանը հայցադիմումն ուղարկում է պատասխանողի վերջին հայտնի բնակության կամ
գրանցման վայրի համայնքի ղեկավարին, իսկ Երևան քաղաքում` Երևանի վարչական շրջանի
ղեկավարին: Միևնույն ժամանակ հայցադիմումը հրապարակվում է Հայաստանի
Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում:
(75-րդ հոդվածը լրաց. 20.05.10 ՀՕ-91-Ն)

ԲԱԺԻՆ V
ՀԱՏՈՒԿ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐ
Գ Լ ՈՒ Խ 24

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԻՐԱՎԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԻՃԱՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹԸ
Հոդված 135.
Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու
վերաբերյալ գործերի վարույթը

Վարչական դատարանին ընդդատյա են պետական և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների ու դրանց պաշտոնատար անձանց նորմատիվ իրավական ակտերի վիճարկման
վերաբերյալ հետևյալ գործերը.
1) (կետն ուժը կորցրել է 11.09.12 ՀՕ-175-Ն)
2) Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի նորմատիվ բնույթ ունեցող ակտերի,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի
նորմատիվ որոշումների, գերատեսչական նորմատիվ իրավական ակտերի, համայնքի
ավագանու, համայնքի ղեկավարի որոշումների՝ դրանց համեմատ ավելի բարձր
իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ ակտերին (բացի Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրությունից) համապատասխանությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերը:
(135-րդ հոդվածը փոփ. 11.09.12 ՀՕ-175-Ն)
Հոդված 136.

Վարչական դատարան դիմելու իրավունքը

1. Սույն օրենսգրքի 135-րդ հոդվածով նախատեսված գործերով վարչական դատարան կարող
է դիմել յուրաքանչյուր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, եթե համարում է, որ այդ
նորմատիվ իրավական ակտերով խախտվել են Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրության 2-րդ գլխում, մարդու և քաղաքացու իրավունքներին և ազատություններին
վերաբերող միջազգային իրավունքի նորմերով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության
օրենքներում ամրագրված իր իրավունքները:
2. Սույն օրենսգրքի 135-րդ հոդվածով նախատեսված գործերով վարչական դատարան կարող
են դիմել նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները կամ պաշտոնատար
անձինք` ընդդեմ վարչական մարմնի, եթե համարում են, որ այդ մարմնի նորմատիվ ակտով

խախտվել են պետության կամ համայնքի այն իրավունքները, որոնց պաշտպանության
լիազորությունը դրված է դիմողի վրա, եթե այդ վեճը ենթակա չէ լուծման վերադասության
կարգով:
3. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց պաշտոնատար
անձանց նորմատիվ ակտերի դեմ վարչական դատարան կարող է դիմել նաև Մարդու
իրավունքների պաշտպանը:
4. Սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով նախատեսված դեպքերում վարչական դատարան
կարելի է դիմել խախտումից հետո` եռամսյա ժամկետում, իսկ 3-րդ մասով նախատեսված
դեպքում՝ առանց ժամկետային սահմանափակման:
Հոդված 137.
Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու
վերաբերյալ գործերով դատարանի կազմը

Սույն օրենսգրքի 135-րդ հոդվածով վարչական դատարանի ընդդատությանը վերապահված
գործերն ըստ էության քննում և լուծում է վարչական դատարանը` կոլեգիալ` 5 դատավորի
կազմով:
Հոդված 138.

Հայցադիմումների քննության առանձնահատկությունները

Սույն օրենսգրքի 135-րդ հոդվածով նախատեսված գործերը դատարանը քննում է գրավոր
ընթացակարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տվյալ գործը դատարանի գնահատմամբ ձեռք
է բերել հասարակական մեծ հնչեղություն, կամ դրա բանավոր դատաքննությունը կնպաստի
գործի հանգամանքների առավել արագ բացահայտմանը:
Հոդված 139.
Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու
վերաբերյալ գործերով դատական ակտ կայացնելու առանձնահատկությունները

1. Այն դեպքում, երբ վիճարկվում է որևէ նորմատիվ իրավական ակտի
համապատասխանությունը ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ ակտին,
դատարանը դատական ակտ կայացնելիս կարող է ստուգել նաև տվյալ ակտի
համապատասխանությունն այլ` ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ
ակտերին, եթե դա վերապահված չէ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական
դատարանի իրավասությանը:
2. Ստուգումից հետո պարզելով վիճարկվող ակտի անհամապատասխանությունն ավելի
բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ ակտին` վարչական դատարանն այն անվավեր է
ճանաչում այդ հիմքով՝ անկախ հայցվորի պահանջից:
3. Սույն օրենսգրքի 135-րդ հոդվածով նախատեսված գործերով դատական ակտերը
վարչական դատարանը կայացնում է գործը վարույթ ընդունելու օրվանից հետո` քառամսյա
ժամկետում:
Հոդված 140.
Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու
վերաբերյալ գործերով վարչական դատարանի որոշումների բնույթը և իրավական հետևանքները

1. Նորմատիվ իրավական ակտն անվավեր ճանաչելու մասին վարչական դատարանի
որոշումները պաշտոնական հրապարակման պահից Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ
տարածքում պարտադիր են բոլորի համար:
2. Անվավեր ճանաչված նորմատիվ իրավական ակտերն իրենց իրավաբանական ուժը
կորցնում են դրանք անվավեր ճանաչելու մասին վարչական դատարանի որոշման պաշտոնական
հրապարակման պահից (ex nunc), բացառությամբ սույն հոդվածի 5-րդ և 9-րդ մասերով
նախատեսված դեպքերի:

3. Անվավեր ճանաչված նորմատիվ իրավական ակտերի վրա հիմնված` վարչական
դատարանի որոշման ընդունմանը նախորդող ժամանակահատվածում ընդունված և կատարված
վարչական կամ դատական ակտերը վերանայման ենթակա չեն, սակայն վարչական դատարանի
որոշման օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից այլևս չեն կարող կիրառվել:
4. Վարչական դատարանի որոշումը հրապարակելուց հետո չկատարված վարչական և
դատական ակտերի կատարումը անհապաղ դադարեցվում է իրավասու վարչական մարմնի կամ
դատարանի որոշմամբ:
5. Նորմատիվ իրավական ակտը վարչական դատարանի կողմից կարող է անվավեր
ճանաչվել այդ ակտի ուժի մեջ մտնելու պահից, եթե նման որոշում չընդունելը կարող է ծանր
հետևանքներ առաջացնել հանրության կամ պետության համար:
6. Ex tunc (իրենց ուժի մեջ մտնելու պահից) անվավեր ճանաչված նորմատիվ իրավական
ակտերի հիման վրա ընդունված կամ դրանց բովանդակությունը վերարտադրող նորմատիվ
իրավական այլ ակտերը նույնպես կորցնում են իրենց իրավաբանական ուժը` անվավեր
ճանաչված ակտի ուժը կորցնելու հետ միաժամանակ:
7. Իրենց ուժի մեջ մտնելու պահից անվավեր ճանաչված նորմատիվ իրավական ակտերի,
ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված կամ դրանց բովանդակությունը վերարտադրող
նորմատիվ իրավական ակտերի կիրառման վերաբերյալ կատարված վարչական և դատական
ակտերը պետք է վերանայվեն դրանք ընդունած (կայացրած) վարչական մարմինների և
դատարանների կողմից՝ շահագրգիռ անձանց պահանջով, եթե ընդունվել են անվավեր ճանաչված
նորմատիվ իրավական ակտերի՝ ուժը կորցնելուն նախորդող վերջին երկու տարվա ընթացքում:
8. Չկատարված անհատական ակտերի նկատմամբ կիրառվում է սույն հոդվածի 4-րդ մասի
կանոնը:
9. Վարչական դատարանը կարող է հետաձգել իր կողմից անվավեր ճանաչված նորմատիվ
իրավական ակտի իրավաբանական ուժը կորցնելու ժամկետը, եթե համարում է, որ դատարանի
որոշման ուժի մեջ մտնելու պահին այդ ակտի ուժը կորցնելը անխուսափելիորեն կառաջացնի
իրավական կարգավորման այնպիսի բացեր, որոնք կխաթարեն այդ ակտի վերացմամբ տվյալ
պահին հաստատվելիք իրավական անվտանգությունը: Իրավաբական ուժը կորցնելու ժամկետի
հետաձգումը չի կարող գերազանցել 3 ամիսը:
10. Նորմատիվ իրավական ակտն անվավեր ճանաչելու մասին որոշումն օրինական ուժի մեջ
մտնելու պահից վերականգնվում է այն իրավական վիճակը, որը գոյություն ուներ
համապատասխանաբար վարչական դատարանի որոշման կամ այդ ակտերի ուժի մեջ մտնելուց
առաջ:
Հոդված 141.
Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու
վերաբերյալ գործերով վարչական դատարանի դատական ակտերի բողոքարկման հիմքը

1. Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերով
վարչական դատարանի դատական ակտերը կարող են բողոքարկվել վերաքննիչ դատարան, իսկ
վերաքննիչ դատարանի դատական ակտերը` վճռաբեկ դատարան, միայն նյութական իրավունքի
խախտման հիմքով։
2. Վերադաս դատարանը նորմատիվ իրավական ակտերի վիճարկման վերաբերյալ գործերով
փոփոխում է ստորադաս դատարանի դատական ակտը կամ մերժում բողոքը:
(141-րդ հոդվածը խմբ., փոփ. 28.10.10 ՀՕ-135-Ն)
(141-րդ հոդվածի 1-ին մասն այն մասով, որով արգելափակվում է անձի իրավունքը`

դատավարական իրավունքի նորմի խախտման հիմքով բողոքարկելու նորմատիվ իրավական
ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերով վարչական դատարանի
դատական ակտերը, ճանաչվել է ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ, 18-րդ և 19-րդ հոդվածներին
հակասող և անվավեր 04.02.2011 ՍԴՈ-936 որոշմամբ)
Հոդված 142.

Դատական ակտերի պաշտոնական հրապարակումը

Նորմատիվ իրավական ակտն անվավեր ճանաչելու մասին դատական ակտերի եզրափակիչ
մասը դրանց կայացման օրվանից ոչ ուշ, քան 30 օր հետո ենթակա է պարտադիր պաշտոնական

հրապարակման այն տեղեկագրում, որում, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքին համապատասխան, հրապարակվում է անվավեր ճանաչված ակտի
այդ տեսակը:
Գ Լ ՈՒ Խ 26

ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹԸ
Հոդված 151.
Դատական կարգով վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին
գործերի քննության կարգը

Վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին գործերը հարուցվում են
Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 223-րդ
հոդվածով նախատեսված անձանց հայցադիմումով:
(151-րդ հոդվածը խմբ. 08.02.11 ՀՕ-49-Ն)
Հոդված 152.
Դատական կարգով վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին
հայցադիմումին ներկայացվող պահանջները

1. Անձին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին պետական կամ տեղական
ինքնակառավարման մարմնի (պաշտոնատար անձի) հայցադիմումը, ի լրումն սույն օրենսգրքի
72-րդ հոդվածով ներկայացվող պահանջների, պետք է նաև ներառի`
1) վարչական իրավախախտման մասին արձանագրության կազմման համար հիմք
հանդիսացած գործողությունների կատարման վայրը և ժամանակը.
2) վարչական իրավախախտման մասին արձանագրությունը կազմած անձի պաշտոնը,
անունը, ազգանունը.
3) տեղեկություններ այն անձի մասին, որի նկատմամբ կազմվել է վարչական
իրավախախտումների մասին արձանագրությունը.
4) այն օրենքի դրույթները, որոնք վարչական պատասխանատվություն են նախատեսում
վարչական իրավախախտման մասին արձանագրության կազմման համար հիմք հանդիսացած
գործողությունների կատարման համար.
5) դիմողի պահանջը վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին:
2. Իրավասու պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի (պաշտոնատար անձի)
դիմումին կցվում են վարչական իրավախախտման մասին արձանագրությունը և
արձանագրությանը կցվող փաստաթղթերը:
3. Անձին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին ֆիզիկական կամ
իրավաբանական անձի հայցադիմումը, ի լրումն սույն օրենսգրքի 72-րդ հոդվածով ներկայացվող
պահանջների, պետք է նաև ներառի`
1) հայցադիմումը ներկայացնելու համար հիմք հանդիսացած գործողությունների կատարման
վայրի և ժամանակի մասին տեղեկություններ.
2) հայցադիմումի համար հիմք հանդիսացած գործողությունների կատարման համար
վարչական պատասխանատվություն նախատեսող օրենքի դրույթները.
3) դիմողի պահանջը վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին:
(152-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 08.02.11 ՀՕ-49-Ն)
Հոդված 153.
Դատաքննությունը վարչական պատասխանատվության ենթարկելու
վերաբերյալ գործերով

1. Վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին գործերով վարչական
իրավախախտման մասին արձանագրության կազմման համար հիմք հանդիսացած
հանգամանքների ապացուցման բեռը չի կարող դրվել այն անձի վրա, որի գործողությունների

վերաբերյալ կազմվել է համապատասխան արձանագրությունը: Արձանագրությունն ինքնին
ապացույց չէ:
1.1. Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինը (պաշտոնատար անձը), որը
կատարել է վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ ֆիզիկական կամ
իրավաբանական անձի հայցադիմումի համար հիմք հանդիսացած գործողություն կամ չի
կատարել որևէ հայցվող գործողություն, սակայն հայցվորի պնդմամբ պարտավոր էր այն
կատարել, կրում է իր որոշման, գործողության կամ անգործության համար հիմք ծառայած
փաստական հանգամանքների ապացուցման բեռը:
2. Վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին գործը քննելիս վարչական
դատարանը պարզում է, թե տեղի է ունեցել արդյոք վարչական իրավախախտման դեպքը, և առկա
է արդյոք հայցադիմումում նշված անձի կողմից դա կատարելու փաստը, նախատեսված է արդյոք
օրենքով վարչական պատասխանատվություն տվյալ իրավախախտումը կատարելու համար,
ինչպես նաև նշանակում է կամ մերժում է նշանակել վարչական տույժ:
(153-րդ հոդվածը լրաց., խմբ. 08.02.11 ՀՕ-49-Ն)
Գ Լ ՈՒ Խ 27

ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՁԱԿԵԼՈՒ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹԸ
Հոդված 154.

Վճարման կարգադրություն արձակելու գործերի վարույթը

Ֆիզիկական և իրավաբանական անձից վարչական ակտի հիման վրա որոշակի դրամական
գումարներ բռնագանձելու նպատակով վարչական մարմինը հայցով դիմում է դատարան՝
ստանալու վճարման կարգադրություն:
Հոդված 155.

Վճարման կարգադրություն արձակելու հայցադիմումը

1. Դատարան ներկայացվող հայցադիմումը, ի լրումն սույն օրենսգրքի 72-րդ հոդվածի
ներկայացվող պահանջների, պետք է նաև ներառի պահանջ վճարման կարգադրություն
արձակելու մասին:
2. Հայցադիմումին պետք է կցվի բռնագանձումը հիմնավորող վարչական ակտը:
Հոդված 156.

Վճարման կարգադրություն արձակելու դիմումի մերժումը

1. Վճարման կարգադրություն արձակելու հայցադիմումը մերժվում է այն մասով, որով`
1) այն չի համապատասխանում սույն օրենսգրքի դրույթներին.
2) վարչական ակտն առերևույթ առ ոչինչ է կամ ուժի մեջ չէ:
2. Մերժումից առաջ դիմողը պետք է հնարավորություն ունենա արտահայտելու իր
դիրքորոշումը, այդ թվում` հեռակա կարգով (ֆաքս, էլեկտրոնային փոստի միջոցներ և այլն):
Դիրքորոշում չարտահայտելն արգելք չէ մերժման մասին միջանկյալ դատական ակտ կայացնելու
համար: Մերժման մասին միջանկյալ դատական ակտը կարող է բողոքարկվել վերաքննիչ
դատարան:
(156-րդ հոդվածը փոփ. 28.10.10 ՀՕ-135-Ն)
Հոդված 157.

Հայցադիմումի քննության ժամկետները

Դատավորը հայցադիմումը ստանալու օրվանից հետո` երկշաբաթյա ժամկետում, կարող է`
1) արձակել վճարման կարգադրություն.
2) ամբողջովին մերժել վճարման կարգադրություն արձակելու հայցադիմումը կամ մասամբ
մերժել այն` մյուս մասով արձակելով վճարման կարգադրություն:

Հոդված 158.

Վճարման կարգադրությունը

1. Վճարման կարգադրություն արձակելու հայցադիմումն ամբողջովին մերժելու մասին
միջանկյալ դատական ակտ չկայացնելու դեպքում դատարանն առանց նիստ հրավիրելու
արձակում է վճարման կարգադրություն:
2. Վճարման կարգադրությունը ներառում է`
1) նշում այն մասին, որ դատարանն ըստ էության չի ստուգել պահանջի հիմքում ընկած
վարչական ակտի օրինականությունը.
2) կարգադրություն` վճարման կարգադրությունը ստանալու կամ սույն օրենսգրքի
համաձայն` պատշաճ ծանուցված համարվելու պահից երկու շաբաթվա ընթացքում կատարելու
հետևյալ գործողություններից որևէ մեկը.
ա. կատարել վճարման պահանջը, եթե պատասխանողը պահանջը հիմնավորված է
համարում,
բ. ներկայացնել հակընդդեմ հայց` վարչական ակտը վերացնելու կամ փոփոխելու
վերաբերյալ, եթե պատասխանողը վարչական ակտը համարում է ապօրինի.
3) նշում այն մասին, որ հակընդդեմ հայց ներկայացնելու դեպքում վեճը քննվելու է հայցային
վարույթով, որի դեպքում պարտվող կողմը, սույն օրենսգրքին համապատասխան, կրելու է
դատական ծախսերը.
4) նշում այն մասին, որ սահմանված ժամկետում հակընդդեմ հայց չներկայացնելու դեպքում
վճարման կարգադրությունը ստանում է օրինական ուժի մեջ մտած վճռի ուժ և ենթակա է
հարկադիր կատարման:
3. Վճարման կարգադրությանը կցվում են հայցադիմումի և կից փաստաթղթերի
կրկնօրինակները:
4. Վճարման կարգադրությունը պատասխանողին ուղարկվում է սույն օրենսգրքի 62-րդ
հոդվածով սահմանված կարգով:
Հոդված 159.

Անցումը հայցային վարույթին

Դատարանը վճարման կարգադրության վարույթից անցում է կատարում հայցային վարույթի,
եթե պատասխանողը հակընդդեմ հայց է ներկայացրել: Այս դեպքում վճարման կարգադրությունը
վերանում է:
Հոդված 160.

Վճարման կարգադրությունն ուժի մեջ մտնելը

1. Այն դեպքում, երբ պատասխանողի կողմից վճարման կարգադրության ստացման մասին
հետադարձ ծանուցումն ստանալու օրվանից կամ սույն օրենսգրքի 62-րդ հոդվածով սահմանված
կարգով պատշաճ ծանուցումից հետո` 2 շաբաթվա ընթացքում, դատարանը հակընդդեմ հայց չի
ստանում, ապա վճարման կարգադրությունն ստանում է օրինական ուժի մեջ մտած` գործն ըստ
էության լուծող դատական ակտի ուժ և ենթակա է հարկադիր կատարման:
2. Դատարանը հայցվորի պահանջով վճարման կարգադրության մասին հայցադիմումի
հիման վրա տալիս է կատարողական թերթ:

Գ Լ ՈՒ Խ 29

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 162.

Անցումային դրույթներ

1. Սույն օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելուց հետո ընդհանուր իրավասության դատարաններում
սույն օրենսգրքի 8-րդ հոդվածով նախատեսված գործերի հետագա դատաքննությունը
շարունակվում է սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով:

2. Դատաքննության փուլում չգտնվող գործերը հնգօրյա ժամկետում փոխանցվում են
վարչական դատարանին` այդ մասին եռօրյա ժամկետում տեղեկացնելով դատավարության
մասնակիցներին:
3. Մինչև փաստաթղթերի հատուկ առաքման սակագները Հայաստանի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից հաստատվելը սույն
օրենսգրքի իմաստով պատշաճ ծանուցում է համարվում առաքանին ուղարկելը պատվիրված
նամակով` հանձնման մասին ծանուցմամբ կամ հաղորդագրության ձևակերպումն ապահովող
կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ կամ հանձնումը ստացականով:
4. Մինչև սույն օրենսգրքի 58-րդ հոդվածի 5-րդ մասի ուժի մեջ մտնելը դատարանի
նախաձեռնությամբ դատավարությանը մասնակից դարձրած վկաներին, փորձագետներին և
թարգմանիչներին վճարումը կատարում է Հայաստանի Հանրապետության դատական
դեպարտամենտը` նրանց կողմից իրենց պարտավորությունների կատարման ավարտից հետո`
մեկ ամսվա ընթացքում` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով Հայաստանի
Հանրապետության դատական դեպարտամենտին հատկացված միջոցների հաշվին:
Գ Լ ՈՒ Խ 30

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 163.

Սույն օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելը

1. Սույն օրենսգիրքը, բացառությամբ 58-րդ հոդվածի 5-րդ մասի, ուժի մեջ է մտնում 2008
թվականի հունվարի 1-ից:
2. Սույն օրենսգրքի 58-րդ հոդվածի 5-րդ մասն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի հունվարի 1ից:
Հոդված 164.

Եզրափակիչ դրույթ

Սույն օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի (17 հունիսի 1998 թվականի)
24-26-րդ և 32-րդ գլուխները:
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Հայաստանի Հանրապետության
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