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Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության  

օրենսգրքում փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ 

 

 

Հոդված 74. Հայցադիմումին կցվող փաստաթղթերը 

1. Հայցադիմումին կցվում են` 

1) օրենքով սահմանված կարգով և չափով պետական տուրքի վճարումը 

հավաստող փաստաթղթի բնօրինակը կամ համապատասխան գանձապետական 

հաշվին պետական տուրքի փոխանցումը հավաստող համապատասխան 

ծածկագիրը՝ տրամադրված վճարահաշվարկային կազմակերպության կողմից, 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, փորձաքննություն 

նշանակելու մասին. 

4) իր տիրապետման ներքո առկա գրավոր ապացույցները, եթե դրանք 

հնարավոր է կցել հայցադիմումին. 

5) վիճարկվող ակտը կամ դրա պատճենը, եթե այն հնարավոր է ներկայացնել. 

6) հայցադիմումը և կից փաստաթղթերի պատճենները (եթե դրանք հնարավոր է 

պատճենահանել) պատասխանողին և երրորդ անձանց ուղարկելը հավաստող 

ապացույցները: 

7) (կետն ուժը կորցրել է 12.09.19 ՀՕ-153-Ն) 
2. (մասն ուժը կորցրել է 12.09.19 ՀՕ-153-Ն) 
3. Այն դեպքում, երբ հայցադիմումին կից փաստաթղթերը ծավալուն են, կամ 

դրանք դժվար է պատճենահանել, հայցվորը պատասխանողին և երրորդ անձանց 

հայցադիմումի հետ ուղարկում է ծանուցում, որ նշված փաստաթղթերը դրանց 

ծանոթանալու նպատակով դեպոնացվելու են վարչական դատարանում։ 

4. Դատավարության մասնակիցներն իրավունք ունեն վարչական դատարանում 

ստանալու հայցադիմումին կից փաստաթղթերի պատճենները` վճարելով օրենքով 

սահմանված պետական տուրքը։ 

 



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 կամ համապատասխան գանձապետական հաշվին 

պետական տուրքի փոխանցումը հավաստող համապատասխան ծածկագիրը՝ 

տրամադրված վճարահաշվարկային կազմակերպության կողմից, 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 

(գանգատարկվել) վարչական կարգով: 

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։ 

 

Հոդված 134. Վերաքննիչ բողոքի ձևը և բովանդակությունը 

 1. Վերաքննիչ բողոքը կազմվում է գրավոր, որում նշվում են` 

1) վերաքննիչ դատարանի անվանումը, որին հասցեագրվում է բողոքը. 

2) բողոք բերող անձի և դատավարության մասնակիցների անունները 

(անվանումները). 

3) վարչական դատարանի անվանումը, որի կայացրած դատական ակտի դեմ 

բերվում է բողոքը, գործի համարը և դատական ակտի կայացման տարին, ամիսը, 

ամսաթիվը. 

4) նյութական կամ դատավարական իրավունքի նորմի այն խախտումը, որը 

կարող էր ազդել գործի ելքի վրա. 

5) վերաքննիչ բողոքում նշված նյութական կամ դատավարական իրավունքի 

նորմերի խախտման, ինչպես նաև գործի ելքի վրա դրանց ազդեցության վերաբերյալ 

հիմնավորումները` վկայակոչելով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի, 

սահմանադրական դատարանի, վճռաբեկ դատարանի այն որոշումները, որոնք 

վերաքննիչ բողոք բերած անձը վերաբերելի է համարում` մեջ բերելով դրանց 

հակասող մասերը և կատարելով համեմատական վերլուծություն. 

6) բողոք բերող անձի պահանջը. 

7) բողոքին կցվող փաստաթղթերի ցանկը։ 

2. Եթե վարչական դատարանում բողոք բերած անձը զրկված է եղել բողոքի 

առարկա հանդիսացող որևէ հարցի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը հայտնելու 

հնարավորությունից, ապա վերաքննիչ բողոքում պետք է նշի նաև իր դիրքորոշումն 

այդ հարցի վերաբերյալ։ 

3. Վերաքննիչ բողոքը ստորագրում է բողոք բերող անձը կամ նրա 

ներկայացուցիչը։ 

4. Բողոքին կցվում են պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթղթերը 

կամ համապատասխան գանձապետական հաշվին պետական տուրքի փոխանցումը 

հավաստող համապատասխան ծածկագիրը՝ տրամադրված վճարահաշվարկային 

կազմակերպության կողմից, բողոքի պատճենները դատական ակտ կայացրած 

վարչական դատարանին և դատավարության մասնակիցներին ուղարկելու մասին 

ապացույցները, լիազորագիրը կամ այլ փաստաթուղթ, որը հավաստում է 



ներկայացուցչի լիազորությունը (եթե բողոք բերողը հանդես է գալիս ներկայացուցչի 

միջոցով)։ Այն դեպքերում, երբ օրենքով նախատեսված է պետական տուրքի 

վճարումը հետաձգելու կամ տարաժամկետելու կամ դրա չափը նվազեցնելու 

հնարավորություն, ապա վերաքննիչ բողոքին կցվում է կամ բողոքում ներառվում է 

դրա վերաբերյալ միջնորդությունը։ 

 

Հոդված 158. Վճռաբեկ բողոքի բովանդակությունը 

 1. Վճռաբեկ բողոքում նշվում են` 

1) վճռաբեկ դատարանի անվանումը, որին հասցեագրվում է բողոքը. 

2) բողոք բերող անձի անունը (անվանումը), դատավարական կարգավիճակը. 

3) դատական ակտ կայացրած դատարանի անվանումը, գործի համարը, 

դատական ակտի կայացման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, դատավարության 

մասնակիցների անունները (անվանումները), վեճի առարկան. 

4) բողոք բերած անձի պահանջը` օրենքների, այլ իրավական ակտերի 

վկայակոչմամբ, և նշում այն մասին, թե նյութական կամ դատավարական իրավունքի 

որ նորմերն են խախտվել կամ սխալ կիրառվել, կամ որոնք են նոր երևան եկած կամ 

նոր հանգամանքների հետևանքով գործի վերանայման հիմքերը և դրանց 

հիմնավորումները. 

5) սույն օրենսգրքի 161-րդ հոդվածի 1-ին մասի այն կետի առկայության մասին 

հիմնավորումները, որը, ըստ բողոք բերող անձի, հիմք է վճռաբեկ բողոքը վարույթ 

ընդունելու համար. 

6) բողոքին կցվող փաստաթղթերի ցանկը։ 

2. Վճռաբեկ բողոքը սույն օրենսգրքի 161-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի 

հիմքով ներկայացնելու դեպքում բողոքը բերած անձը պետք է հիմնավորի, որ դրա 

վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն 

ունենալ օրենքի և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառության 

համար, մասնավորապես վճռաբեկ բողոքում հիմնավորելով, որ` 

1) առնվազն մեկ այլ գործով ստորադաս դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած 

դատական ակտում միևնույն նորմը կիրառվել է կամ չի կիրառվել հակասող 

մեկնաբանությամբ` կցելով այդ գործով դատական ակտը և մեջբերելով դրա 

հակասող մասերը` կատարելով համեմատական վերլուծություն` բողոքարկվող 

դատական ակտի և նույնանման փաստական հանգամանքներով մեկ այլ գործով 

ստորադաս դատարանի դատական ակտի միևնույն նորմի իրար հակասող 

մեկնաբանության վերաբերյալ. 



2) բողոքարկվող դատական ակտում որևէ նորմի մեկնաբանությունը հակասում է 

վճռաբեկ դատարանի որոշման մեջ տվյալ նորմին տրված մեկնաբանությանը` 

կցելով վճռաբեկ դատարանի դատական ակտը և մեջբերելով դրա հակասող 

մասերը, կատարելով համեմատական վերլուծություն` բողոքարկվող դատական 

ակտի և նույնանման փաստական հանգամանքներ ունեցող գործով Հայաստանի 

Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի դատական ակտի միջև առկա 

հակասության վերաբերյալ. 

3) բողոքարկվող դատական ակտում դատարանի կիրառած նյութական կամ 

դատավարական իրավունքի նորմի կապակցությամբ առկա է իրավունքի 

զարգացման խնդիր։ 

3. Վճռաբեկ բողոքը սույն օրենսգրքի 161-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի 

հիմքով ներկայացնելու դեպքում վճռաբեկ բողոքը բերած անձը վճռաբեկ բողոքում 

պետք է նշի այն նյութական կամ դատավարական նորմը, որը խախտվել է` 

հիմնավորելով, որ այդ խախտմամբ խաթարվել են արդարադատության բուն 

էությունը, ինչպես նաև նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանքի առկայությունը: 

4. Վճռաբեկ բողոքն ստորագրում են բողոք բերողը, գլխավոր դատախազը կամ 

նրա տեղակալը։ Բողոքին կցվում է ներկայացուցչի` սույն օրենսգրքով սահմանված 

կարգով ձևակերպված լիազորագիրը։ 

5. Վճռաբեկ բողոքին կցվում են նաև օրենքով սահմանված կարգով և չափով 

պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը կամ համապատասխան 

գանձապետական հաշվին պետական տուրքի փոխանցումը հավաստող 

համապատասխան ծածկագիրը՝ տրամադրված վճարահաշվարկային 

կազմակերպության կողմից և բողոքի պատճենը գործը քննող դատարան և 

դատավարության մասնակիցներին ուղարկելու մասին ապացույցները, վճռաբեկ 

բողոքի էլեկտրոնային տարբերակը (էլեկտրոնային կրիչը): 

 

Հոդված 186. Դիմումի ձևը և բովանդակությունը, դիմում ներկայացնելու կարգը 

 1. Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով դատական ակտի վերանայման 

դիմումը կազմվում է գրավոր, որում նշվում են` 

1) դատարանի անվանումը, որին հասցեագրվում է դիմումը. 

2) դիմումը ներկայացնող անձի և դատավարության մասնակիցների անունները 

(անվանումները). 

3) վերանայման ենթակա դատական ակտի կայացման տարին, ամիսը, 

ամսաթիվը և գործի համարը. 



4) նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքների հետևանքով գործի վերանայման 

հիմքերը, ինչպես նաև գործի ելքի վրա դրանց ազդեցության վերաբերյալ 

հիմնավորումները. 

5) դիմում ներկայացնող անձի պահանջը. 

6) դիմումին կցվող փաստաթղթերի ցանկը։ 

2. Դիմումին կցվում են նոր երևան եկած հանգամանքը կամ նոր հանգամանքը 

հաստատող ապացույցը (ապացույցները), ինչպես նաև այլ լրացուցիչ ապացույցներ, 

որոնք նախկինում չեն ներկայացվել։ Օրենքով նախատեսված դեպքերում դիմումին 

կցվում է նաև դրա քննության հետ կապված պետական տուրքի վճարումը 

հաստատող փաստաթուղթը կամ համապատասխան գանձապետական հաշվին 

պետական տուրքի փոխանցումը հավաստող համապատասխան ծածկագիրը՝ 

տրամադրված վճարահաշվարկային կազմակերպության կողմից, իսկ եթե օրենքը 

նախատեսում է պետական տուրքի վճարումը հետաձգելու կամ տարաժամկետելու 

կամ դրա չափը նվազեցնելու հնարավորություն, ապա դիմումը պետք է ներառի 

համապատասխան միջնորդություն։ 

3. Դիմումը ստորագրում է դիմումը ներկայացնող անձը կամ նրա 

ներկայացուցիչը։ 

4. Դիմումը և դրան կից փաստաթղթերն ու նյութերն ուղարկվում են 

համապատասխան դատարան։ Դիմում ներկայացնողը դիմումը և դրան կից 

փաստաթղթերի պատճենները ուղարկում է դատավարության մասնակիցներին: 

 

 

 


