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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 մարմնի կամ դրա 
պաշտոնատար անձի վարչական ակտով, գործողությամբ կամ անգործությամբ` 

1) խախտվել են կամ անմիջականորեն կարող են խախտվել նրա` Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությամբ (այսուհետ՝ Սահմանադրություն), 
միջազգային պայմանագրերով, օրենքներով կամ այլ իրավական ակտերով 
ամրագրված իրավունքները և ազատությունները, ներառյալ, 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 Սահմանադրության, միջազգային 
պայմանագրի, օրենքի կամ այլ իրավական ակտի ուժով. 

2) նրա վրա ոչ իրավաչափորեն դրվել է որևէ պարտականություն. 
3) նա վարչական կարգով ոչ իրավաչափորեն ենթարկվել է վարչական 

պատասխանատվության։ 
1.1. Հասարակական կազմակերպությունները վարչական դատարան կարող են 

դիմել նաև սույն օրենսգրքի 29.3-րդ գլխով նախատեսված դեպքերում: 
1.2. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 10-րդ գլխով            

սահմանված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով վարչական 
ակտերը կարող են վիճարկվել դատական կարգով միայն վարչական կարգով 
բողոքարկվելուց հետո: 

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. 

2.1) (կետն ուժը կորցրել է 08.12.17 ՀՕ-260-Ն) 
3) ընդդեմ մեկ այլ վարչական մարմնի` իրավասության վերաբերյալ վեճով, եթե 

այդ վեճը ենթակա չէ լուծման վերադասության կարգով. 
4) ընդդեմ մեկ այլ վարչական մարմնի՝ սույն օրենսգրքի 29.2-րդ գլխով 

նախատեսված դեպքերում: 
2.1. Օրենքով նախատեսված դեպքերում վարչական դատարան կարող են դիմել 

նաև ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունը, կուսակցությունների դաշինքը, 
համայնքի ղեկավարի կամ ավագանու անդամի թեկնածուն կամ այդ 
ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն իրականացնող 
հասարակական կազմակերպությունները, ինչպես նաև հանրաքվեի ժամանակ՝ 



քարոզչության կողմը՝ սույն օրենսգրքի 29-րդ գլխով սահմանված կարգով անձին 
վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին գործերով: 

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 ակտով, գործողությամբ կամ 
անգործությամբ խախտվել կամ անմիջականորեն կարող են խախտվել պետության 
կամ համայնքի այն իրավունքները, որոնց պաշտպանության լիազորությունը դրված 
է իրենց վրա, եթե այդ վեճը ենթակա չէ լուծման վերադասության կարգով։ 

4. Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ 
գործերով վարչական դատարան կարող է դիմել նաև Մարդու իրավունքների 
պաշտպանը, ինչպես նաև Երևանի ավագանու խմբակցությունը` սույն օրենսգրքի 
26-րդ գլխին համապատասխան։ 

5. (մասն ուժը կորցրել է 23.03.18 ՀՕ-212-Ն) 
 
 

 
 
Հոդված 79. 

 
 
 
Հայցադիմումը վերադարձնելը 

  
1. Դատավորը վերադարձնում է հայցադիմումը, եթե` 
1) չեն պահպանվել սույն օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի և 74-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

2-րդ, 6-րդ և 7-րդ կետերով սահմանված` հայցադիմումին առաջադրվող 
պահանջները, ինչպես նաև սույն օրենսգրքի 74-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով 
սահմանված պահանջը, եթե համապատասխան վիճարկվող ակտը կամ դրա 
պատճենը հնարավոր է ներկայացնել. 

2) հայցադիմումը ստորագրված չէ, կամ այն ստորագրել է ստորագրելու 
լիազորություն չունեցող անձը կամ այնպիսի անձ, որի պաշտոնեական դրությունը 
նշված չէ. 

3) չեն ներկայացվել սահմանված կարգով և չափով պետական տուրքի վճարումը 
հավաստող փաստաթղթեր, իսկ այն դեպքերում, երբ օրենքով նախատեսված է 
պետական տուրքի վճարումը հետաձգելու կամ տարաժամկետելու կամ դրա չափը 
նվազեցնելու հնարավորություն, բացակայում է դրա վերաբերյալ միջնորդությունը, 
կամ նման միջնորդությունը մերժվել է. 

4) մեկ հայցադիմումում միացված են մեկ կամ մի քանի պատասխանողին 
ուղղված` միմյանց հետ չկապված պահանջներ. 

5) մինչև հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշում կայացնելը հայցվորը 
դիմել է այն վերադարձնելու մասին. 

6) լրացել է հայցադիմում ներկայացնելու համար սույն օրենսգրքով սահմանված 
ժամկետը, և չի ներկայացվել միջնորդություն այն վերականգնելու մասին: 

7) սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքում վարչական ակտը չի բողոքարկվել 
վերադասության կարգով:[U1] 

2. Վարչական դատարանը հայցադիմումը վերադարձնելու մասին կայացնում է 
որոշում, որը հայցադիմումի և դրան կից փաստաթղթերի հետ եռօրյա ժամկետում 
ուղարկում է հայցվորին։ 

3. Վարչական դատարանը հայցադիմումը վերադարձնում է պատշաճ 
հիմնավորմամբ` նշելով բոլոր առերևույթ սխալները։ 



4. Հայցադիմումը վերադարձնելու մասին որոշումը բողոքարկվելու և վերացվելու 
դեպքում հայցադիմումը համարվում է վարույթ ընդունված սկզբնական 
ներկայացման օրը։ 

5. Հայցադիմումում թույլ տրված սխալները վերացնելու և որոշումը ստանալու 
օրվանից հետո` տասնհինգօրյա ժամկետում, վարչական դատարան կրկին 
ներկայացվելու դեպքում հայցադիմումը վարույթ ընդունված է համարվում 
սկզբնական ներկայացման օրը։ 
 


