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ԸՆԴՀԱՆ

ՆՔՆԵՐԸ

Խ 1.
Ր ԴՐ

ՅԹՆԵՐ

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան
Ս յն օրենքը սահման մ է վարչարար թյան հիմ նքները, կարգավոր մ է վարչական ակտեր ընդ նել , վարչական ակտերը,
վարչական մարﬕնների գործող թյ նները եւ անգործ թյ նը բողոքարկել , վարչական ակտի կատարման, վարչական ծախսերի,

ինչպես նաեւ վարչարար թյամբ հասցված ﬖասի հատ ցման հետ կապված՝ վարչական մարﬕնների եւ ֆիզիկական կամ
իրավաբանական անձանց (այս հետ՝ անձինք) ﬕջեւ ծագած հարաբեր թյ նները։
Հոդված 2. Օրենքի գործող թյան ոլորտը
1. Ս յն օրենքի I եւ VII բաժինների գործող թյ նը տարածվ մ է վարչական մարﬕնների` հանրային իրավ նքի բնագավառ մ
ցանկացած գործ նե թյան վրա:
2. Ս յն օրենքի II-VI բաժինների գործող թյ նը տարածվ մ է վարչական մարﬕնների՝ վարչական ակտի ընդ նմամբ
եզրափակվող ցանկացած գործ նե թյան վրա, իսկ ս յն օրենքի IV-VI բաժինների գործող թյ նը տարածվ մ է նաեւ վարչական
մարﬕնների այնպիսի գործող թյան եւ անգործ թյան վրա, որոնք անձանց համար առաջացն մ են փաստական հետեւանքներ:
3. Ս յն օրենքի II-VI
հարաբեր թյ նների վրա:

բաժինների

գործող թյ նը

չի

տարածվ մ

վարչական

իրավախախտ ﬓերին

վերաբերող

4. Ս յն օրենքի գործող թյ նը չի տարածվ մ դատավարական իրավ նքի նորﬔրով կարգավորվող հարաբեր թյ նների վրա:
Հոդված 3. Հիﬓական հասկաց թյ նները
Ս յն օրենք մ օգտագործվող հիﬓական հասկաց թյ ններն

նեն հետեւյալ իմաստները.

1) վարչական մարﬕններ՝ Հայաստանի Հանրապետ թյան գործադիր իշխան թյան հանրապետական եւ տարածքային
կառավարման, ինչպես նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարﬕններ՝
ա) Հայաստանի Հանրապետ թյան գործադիր իշխան թյան հանրապետական մարﬕններ՝ Հայաստանի Հանրապետ թյան
նախարար թյ ններ եւ Հանրապետ թյան ողջ տարածք մ վարչարար թյ ն իրականացնող պետական այլ մարﬕններ.
բ) տարածքային կառավարման մարﬕններ՝ մարզպետներ, Երեւանի քաղաքապետ.
գ) տեղական ինքնակառավարման մարﬕններ՝ համայնքի ավագանի եւ համայնքի ղեկավար. թաղապետ` Երեւան քաղաք մ,
քաղաքապետ՝ քաղաքային համայնք մ, գյ ղապետ՝ գյ ղական համայնք մ:
Եթե վերը թվարկված մարﬕններից բացի, վարչարար թյ ն են իրականացն մ պետական այլ մարﬕններ, ապա ս յն օրենքի
իմաստով` դրանք ն յնպես համարվ մ են վարչական մարﬕններ.
2) վարչարար թյ ն՝ վարչական մարﬕնների արտաքին ներգործ թյ ն նեցող գործ նե թյ ն, որը եզրափակվ մ է վարչական
կամ նորմատիվ ակտերի ընդ նմամբ, ինչպես նաեւ գործող թյ ն կամ անգործ թյ ն, որն անձանց համար առաջացն մ է
փաստացի հետեւանքներ:

ԳԼ
ՎԱՐՉԱՐԱՐ

Խ 2.

ԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՍԿԶԲ

ՆՔՆԵՐԸ

Հոդված 4. Վարչարար թյան օրինական թյ նը
1. Վարչական մարﬕնները պարտավոր են հետեւել օրենքների պահպանմանը:
2. Վարչական մարﬕնների լիազոր թյ նները սահմանվ մ են օրենքով կամ օրենքով նախատեսված դեպքեր մ՝ իրավական այլ
ակտերով:
Հոդված 5. Ձեւական պահանջները չարաշահել

արգելքը

Վարչարար թյ ն իրականացնելիս վարչական մարﬕններին արգելվ մ է ﬕայն ձեւական պահանջների պահպանման
նպատակով անձանց ծանրաբեռնել պարտական թյ ններով կամ ﬔրժել նրանց որեւէ իրավ նք տրամադրելը, եթե նրանց վրա
դրված պարտական թյ նները բովանդակային առ մով կատարված են:
Հոդված 6. Հայեցողական լիազոր թյ նները սահմանափակելը

1. Հայեցողական լիազոր թյ նն օրենքով վարչական մարﬓին վերապահված իրավ նք է՝ ընտրել
իրավաչափ լ ծ ﬓերից որեւէ ﬔկը:

ﬕ քանի հնարավոր

2. Հայեցողական լիազոր թյ ն իրականացնելիս վարչական մարﬕնը պարտավոր է առաջնորդվել մարդ
եւ քաղաքաց ՝
Հայաստանի Հանրապետ թյան Սահմանադր թյամբ ամրագրված իրավ նքների եւ ազատ թյ նների պաշտպան թյան
անհրաժեշտ թյամբ, նրանց իրավահավասար թյան, վարչարար թյան իրականացման համաչափ թյան եւ կամայական թյան
արգելքի սկզբ նքներով, ինչպես նաեւ հետապնդել օրենքով կանխորոշված այլ նպատակներ:
Հոդված 7. Կամայական թյան արգելքը
1. Վարչական մարﬕններին արգելվ մ է անհավասար մոտեց մ ց ցաբերել ﬕատեսակ փաստական հանգամանքների
նկատմամբ, եթե առկա չէ դրանց տարբերակման որեւէ հիմք:
Վարչական մարﬕնները պարտավոր են անհատական մոտեց մ ց ցաբերել էապես տարբեր փաստական հանգամանքների
նկատմամբ:
2. Եթե վարչական մարﬕնը որեւէ հայեցողական լիազոր թյ ն իրականացրել է որոշակի ձեւով, ապա ﬕանման դեպքեր մ
հետագայ մ եւս պարտավոր է իր այդ հայեցողական լիազոր թյ նն իրականացնել ն յն ձեւով:
Վարչական մարﬕնն այդ սահմանափակ ﬕց կարող է հրաժարվել, եթե գերակա շահի առկայ թյան պատճառով նա հետագայ մ
մտադիր է մշտապես ընդ նել ﬔկ այլ հայեցողական որոշ մ:
Հոդված 8. Վարչարար թյան համաչափ թյ նը
Վարչարար թյ նը պետք է
նպատակին, եւ դրան հասնել

ղղված լինի Հայաստանի Հանրապետ թյան Սահմանադր թյամբ եւ օրենքներով հետապնդվող
ﬕջոցները պետք է լինեն պիտանի, անհրաժեշտ եւ չափավոր։

Հոդված 9. Առավելագ յնի սկզբ նքը
1. Վարչական մարﬕններն իրավ նք չ նեն անձանցից պահանջել կատարել այնպիսի գործող թյ ններ, որոնք արդեն իսկ
կատարվել են այդ անձանց կողﬕց այլ գործող թյ նների շրջանակներ մ կամ էլ իրենց բովանդակ թյամբ ներառվ մ են կամ
կարող են ներառվել այդ շրջանակներ մ:
2. Եթե անձանց կողﬕց վարչական մարﬕններ ներկայացված փաստաթղթերը (տվյալներ, տեղեկ թյ ններ) իրենց ﬔջ
բովանդակային առ մով ներառ մ են անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի բովանդակ թյ ն, ապա վերջիններս այլեւս չեն կարող
պահանջվել լրաց ցիչ կամ առանձնացված ձեւով:
3. Եթե վարչական մարﬕնների կողﬕց անձանց տրված թ յլտվ թյ նները բովանդակային առ մով ներառ մ են այլ
թ յլտվ թյ ններ, ապա դրանք ն յնպես համարվ մ են տրված:
Հոդված 10. Հավաստի թյան կանխավարկածը
1. Վարչական մարﬓի կողﬕց քննարկվող փաստական հանգամանքների վերաբերյալ անձի ներկայացրած տվյալները,
տեղեկ թյ նները համարվ մ են հավաստի բոլոր դեպքեր մ, քանի դեռ վարչական մարﬕնը հակառակը չի ապաց ցել:
Արգելվ մ է անձանցից պահանջել իրենց ներկայացրած տվյալները, տեղեկ թյ նները հավաստող փաստաթղթեր կամ լրաց ցիչ
տեղեկ թյ ններ, եթե այդ պահանջը սահմանված չէ օրենքով:
Եթե վարչական մարﬕնը հիﬓավոր կասկածներ
նի անձանց ներկայացրած տվյալների, տեղեկ թյ նների իսկ թյան
վերաբերյալ, ապա ինքը պարտավոր է ինքն ր յն եւ իր հաշվին ձեռնարկել ﬕջոցներ՝ դրանց իսկ թյան ﬔջ հավաստիանալ
համար:
2. Անձինք պատասխանատվ թյ ն են կր մ վարչական մարﬕններին կեղծ տվյալներ, տեղեկ թյ ններ ներկայացնել

համար։

Հոդված 11. Տնտեսավար թյ նը
Վարչական մարﬕնն իր լիազոր թյ ններն իրականացնելիս պարտավոր է գործել այնպես, որպեսզի առանց իր լիազոր թյ նների
կատարմանը ﬖասել ՝ առավել սեղմ ժամկետ մ, առավել բարենպաստ արդյ նքի հասնել համար ապահովի իր տնօրինմանը
հանձնված ﬕջոցների առավել արդյ նավետ օգտագործ մը:

Հոդված 12. Այլ սկզբ նքներ կիրառելը
Ս յն գլխով սահմանված վարչարար թյան հիﬓարար սկզբ նքներն սպառիչ չեն եւ չեն կարող արգելք լինել վարչարար թյան այլ
սկզբ նքներ կիրառել համար:
ԳԼ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԵՆԹԱԿԱՅ

ԹՅ

Խ 3.

ՆԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ, ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՓՈԽՕԳՆ

ԹՅ

ՆԸ

Հոդված 13. Գործերի տարածքային ենթակայ թյ նը
1. Անշարժ գ յքին վերաբերող հարցերի լ ծ մը վերապահվ մ է այն վարչական մարﬓի իրավաս թյանը, որի տարածք մ
գտնվ մ է տվյալ անշարժ գ յքը:
2. Իրավաբանական անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը որեւէ իրավ նք տրամադրելը կամ նրա վրա որեւէ պարտական թյ ն
դնելը վերապահվ մ է այն վարչական մարﬓի իրավաս թյանը, որի տարածք մ իր գործ նե թյ նն իրականացն մ է
իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը:
3. Ֆիզիկական անձին վերաբերող հարցերի լ ծ մը վերապահվ մ է այն վարչական մարﬓի իրավաս թյանը, որի տարածք մ
հաշվառված է կամ մշտապես կամ առավելապես բնակվ մ է տվյալ անձը։
4. Եթե որեւէ հարցի լ ծ մ վերապահված է ﬕաժամանակ երկ եւ ավելի վարչական մարﬕնների իրավաս թյանը, ապա
իրավաս է այն վարչական մարﬕնը, որին անձը դիﬔլ է, կամ որի նախաձեռն թյամբ պետք է լ ծվի այդ հարցը:
5. Անﬕջականորեն սպառնացող վտանգի կամ ﬖասի առաջացման դեպք մ վարչական մարﬕնների անհապաղ լ ծ մը
պահանջող հարցերը վերապահվ մ են այն վարչական մարﬓի իրավաս թյանը, որի տարածք մ առաջացել է այդ
իրավիճակներով պայմանավորված գործող թյ ններ կատարել կամ որոշ ﬓեր ընդ նել անհրաժեշտ թյ նը, իսկ եթե դա
հնարավոր չէ, ապա այն վարչական մարﬓի իրավաս թյանը, որի տարածքին հար մ է այդ տարածքը, եթե օրենքով այլ բան
նախատեսված չէ:
6. Այլ օրենքներով գործերի տարածքային ենթակայ թյան այլ կարգ սահմանված լինել
սահմանված կարգը:

դեպք մ գործ մ է այդ օրենքներով

Հոդված 14. Գործերի առարկայական ենթակայ թյ նը
Վարչական մարﬕններին գործերի առարկայական ենթակայ թյան հարցը լ ծվ մ է այդ գործեր մ արծարծվող փաստական
հանգամանքներին վերաբերող օրենքներով:
Հոդված 15. Վարչական մարﬕնների փոխադարձ օգն թյան պարտական թյ նը
1. Վարչական մարﬕնները պարտավոր են փոխադարձ օգն թյ ն (այս հետ՝ փոխօգն թյ ն) տրամադրել ﬕմյանց՝ իրենց
լիազոր թյ ններն իրականացնել համար:
Փոխօգն թյ նը տրամադրվ մ է փոխօգն թյ ն հայցող վարչական մարﬓի հայտի հիման վրա:
2. Փոխօգն թյ ն չէ ﬕմյանց նկատմամբ ենթակայ թյան հարաբեր թյ նների ﬔջ գտնվող վարչական մարﬕնների ﬕջեւ
օգն թյ նը:
Հոդված 16. Փոխօգն թյան համար դիﬔլը
Եթե փոխօգն թյ նը կարող են տրամադրել ﬔկից ավելի վարչական մարﬕններ, ապա հայցող վարչական մարﬕնը փոխօգն թյ ն
տրամադրել համար պետք է դիﬕ այն վարչական մարﬕն (հայցվող վարչական մարﬕն), որն իր կարծիքով առավել արդյ նավետ
եւ սեղմ ժամկետ մ կտրամադրի անհրաժեշտ փոխօգն թյ նը:
Հոդված 17. Փոխօգն թյ ն չտրամադրել

հիմքերը

1. Հայցվող վարչական մարﬕնն իրավ նք չ նի տրամադրել

փոխօգն թյ նը, եթե՝

ա) հայցվող վարչական մարﬓի համար ակնհայտ է փոխօգն թյան կարգով ձեռնարկվելիք ﬕջոցների ոչ իրավաչափ լինելը.

բ) փոխօգն թյ ն տրամադրել
իրավաս թյան ﬔջ.

համար անհրաժեշտ գործող թյ նների կատար մը չի մտն մ հայցվող վարչական մարﬓի

գ) փոխօգն թյ ն տրամադրել
համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը (տվյալներ, տեղեկ թյ ններ) դասվ մ են օրենքով
պահպանվող գաղտնիքների շարքին, եւ հայցող վարչական մարﬓին դրանց տրամադրելը՝ ն յնիսկ տրամադրման գաղտնի թյ նն
ապահովող եղանակով, արգելվ մ է օրենքով։
2. Հայցվող վարչական մարﬕնն իրավ նք

նի չտրամադրել

փոխօգն թյ նը, եթե՝

ա) որեւէ այլ վարչական մարﬕն, քան ինքն է, փոխօգն թյ նը կարող է տրամադրել էապես ավելի նվազ ջանքերի գործադրմամբ.
բ) փոխօգն թյ ն տրամադրել

համար պետք է գործադրի դրան ոչ համարժեք ջանքեր.

գ) փոխօգն թյան տրամադր մը կարող է էապես խոչընդոտել սեփական լիազոր թյ նների իրականացմանը:
3. Հայցվող վարչական մարﬕնը փոխօգն թյան տրամադր մը չի կարող ﬔրժել ս յն հոդվածի 1-2-րդ մասերով չնախատեսված
հիմքերով:
4. Եթե հայցվող վարչական մարﬕնը ս յն հոդվածի 1-2-րդ մասերով նախատեսված որեւէ հիմքով ﬔրժ մ է փոխօգն թյան
տրամադր մը, ապա նա այդ մասին պարտավոր է եռօրյա ժամկետ մ տեղեկացնել փոխօգն թյ ն հայցած վարչական մարﬕն,
որը ﬔրժ մը կարող է վիճարկել հայցվող վարչական մարﬓի վերադաս վարչական մարﬓ մ:
Վերադաս վարչական մարﬕնը սեղմ ժամկետ մ վերջնական որոշ մ է ընդ ն մ փոխօգն թյ նը ﬔրժել վերաբերյալ վեճով։
Վերադաս վարչական մարﬕնը, ﬔրժ ﬓ անհիﬓ ճանաչել դեպք մ, հայցվող վարչական մարﬓին հանձնարար մ է անհապաղ
տրամադրել փոխօգն թյ նը:
Հոդված 18. Փոխօգն թյան կարգով ձեռնարկվող ﬕջոցների իրավաչափ թյ նը
1. Փոխօգն թյան կարգով կատարվելիք գործող թյան իրավաչափ թյ նը որոշվ մ է հայցող վարչական մարﬓին վերաբերող
իրավական ակտերին համապատասխան, իսկ փոխօգն թյ ն ց ցաբերել իրավաչափ թյ նը՝ հայցվող վարչական մարﬓին
վերաբերող իրավական ակտերին համապատասխան:
2. Փոխօգն թյան կարգով անձի հանդեպ իրականացված բոլոր գործող թյ նների համար պատասխանատվ թյ նը կր մ է
հայցվող վարչական մարﬕնը:
3. Հայցող եւ հայցվող վարչական մարﬕնների հարաբեր թյ ններ մ հայցող վարչական մարﬕնը պատասխանատվ թյ ն է կր մ
փոխօգն թյան կարգով հայցվող ﬕջոցների իրավաչափ թյան համար: Հայցվող վարչական մարﬕնը պատասխանատվ թյ ն է
կր մ իր՝ փոխօգն թյան կարգով ձեռնարկած ﬕջոցների իրավաչափ թյան համար:

ԲԱԺԻՆ II
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐ
ԳԼ
ԸՆԴՀԱՆ

ՅԹԸ

Խ 4.
Ր ԴՐ

ՅԹՆԵՐ

Հոդված 19. Վարչական վար յթի հասկաց թյ նը
Վարչական վար յթը վարչական մարﬓի` վարչական ակտ ընդ նել ն

ղղված գործ նե թյ նն է։

Հոդված 20. Վարչական վար յթի փ լերը
1. Վարչական վար յթը բաղկացած է ﬕմյանց փոխկապակցված՝ վար յթի հար ցման, ընթացիկ եւ եզրափակիչ փ լերից:
2. Վարչական վար յթը հար ցվ մ է անձի (անձանց) դիմ ﬕ կամ վարչական մարﬓի նախաձեռն թյան հիման վրա (հար ցման
փ լ)։

3. Դիմ ﬕն կամ վարչական մարﬓի նախաձեռն թյանը համապատասխան իրականացվ մ են վարչական գործի քննարկման հետ
կապված` ս յն օրենքով նախատեսված գործառ յթները (ընթացիկ փ լ)։
4. Վարչական վար յթը եզրափակվ մ է վարչական ակտի ընդ նմամբ (եզրափակիչ փ լ)։
5. Անﬕջական սպառնացող վտանգը կանխել կամ արդեն իսկ առաջացած վտանգի հետեւանքները վերացնել , ինչպես նաեւ
օրենքով նախատեսված այլ դեպքեր մ վարչական վար յթը կարող է սահմանափակվել ﬕայն եզրափակիչ փ լով։
Հոդված 21. Վարչական վար յթի մասնակիցները
1. Վարչական վար յթի մասնակիցներն են (այս հետ՝ վար յթի մասնակիցներ)՝
ա) վարչական ակտի հասցեատերը՝ այն անձը, ով դիﬔլ է վարչական ակտ ընդ նել
վարչական մարﬕնն իր նախաձեռն թյամբ ընդ նել է վարչական ակտ.

համար (դիմող), եւ այն անձը,

մ նկատմամբ

բ) երրորդ անձինք` այն անձինք, որոնց իրավ նքները կամ օրինական շահերը կարող են շոշափվել վար յթի արդյ նք մ
ընդ նվելիք վարչական ակտով։
2. Ս յն հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետ մ նշված մասնակիցները վարչական վար յթ մ ներգրավվ մ են իրենց դիմ ﬕ համաձայն
կամ վարչական մարﬓի նախաձեռն թյամբ:
Հոդված 22. Այլ անձինք վարչական վար յթ մ
Վարչական վար յթ մ կարող են հանդես գալ նաեւ այլ անձինք՝ վկաներ, փորձագետներ, թարգմանիչներ, ինչպես նաեւ պետական
տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների (այս հետ՝ այլ մարﬕններ) ներկայաց ցիչներ։
Հոդված 23. Ներկայաց ցչ թյ նը վարչական վար յթ մ
1. Վարչական վար յթ մ վար յթի մասնակիցները կարող են մասնակցել ինքն ր յն, իրենց ներկայաց ցիչների ﬕջոցով կամ
նրանց հետ ﬕասին։
2. Վարչական վար յթ մ որպես վար յթի մասնակիցների ներկայաց ցիչներ կարող են հանդես գալ Հայաստանի
Հանրապետ թյան քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով լիազորված անձինք, այդ թվ մ` փաստաբաններ։
Վար յթի անգործ նակ մասնակիցներին վարչական վար յթ մ ներկայացն մ են նրանց` Հայաստանի Հանրապետ թյան
քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված օրինական ներկայաց ցիչները։
3. Լիազորված անձինք կամ օրինական ներկայաց ցիչները վարչական մարﬓի պահանջով պարտավոր են ներկայացնել
լիազորագիր կամ օրինական ներկայաց ցիչ լինելը հաստատող փաստաթ ղթ։
Լիազորագրի համար նոտարական վավերաց մ չի պահանջվ մ։
4. Լիազորագրի գործող թյ նն օրենքով սահմանված դեպքեր մ դադարելիս վարչական վար յթ իրականացնող մարﬕնն այդ
մասին պետք է գրավոր տեղեկացվի լիազորողի կամ լիազորված անձի ﬕջոցով։
5. Վկան, փորձագետը, թարգմանիչը եւ այլ մարﬕնների ներկայաց ցիչները վարչական վար յթ մ կարող են հանդես գալ ﬕայն
անﬕջականորեն։
Հոդված 24. Վարչական մարﬓի պաշտոնատար անձի կողﬕց գործը քննարկել
Վարչական մարﬓի պաշտոնատար անձն իրավ նք չ նի քննարկել

եւ լ ծել

եւ լ ծել

անհնարին թյ նը

գործը, եթե նա՝

ա) վար յթի մասնակից է.
բ) վար յթի մասնակիցներից որեւէ ﬔկի ներկայաց ցիչն է.
գ) աշխատ մ է վար յթի մասնակիցներից որեւէ ﬔկի մոտ.
դ) վար յթի մասնակիցներից կամ նրանց ներկայաց ցիչներից որեւէ ﬔկի ազգականն է՝ երեխան, ծնողը, հարազատ համահայրը
կամ համամայրը, եղբայրը կամ ք յրը, պապը, տատը, հորեղբայրը, հորաք յրը, քեռին, մորաք յրը կամ նրա ամ սինը (ընդ որ մ,

ամ սնալ ծ թյան փաստը ս յն կետով նախատեսված հիմքը բացառող հանգամանք չէ) կամ նրա փեսան, հարսը, աները,
զոքանչը, քենին կամ տեգրն է.
ե) նախկին մ մասնակցել է տվյալ գործի քննարկմանը:
Հոդված 25. Բացարկ հայտնել

հիմքերը եւ կարգը

1. Վար յթի մասնակիցները կարող են գրավոր բացարկ հայտնել վարչական վար յթն իրականացնող պաշտոնատար անձին, իսկ
օրենքով նախատեսված դեպքեր մ կոլեգիալ կազմով վարչական վար յթ իրականացնելիս՝ կոլեգիալ կազﬕ ցանկացած անդաﬕ,
եթե՝
ա) առկա է ս յն օրենքի 24-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերից որեւէ ﬔկը.
բ) ﬕնչեւ գործի քննարկման ավարտը, տվյալ պաշտոնատար անձը կամ կոլեգիալ կազﬕ անդամը հրապարակայնորեն
արտահայտվել է գործի հնարավոր ելքի մասին կամ գնահատական է տվել գործի փաստական հանգամանքներին կամ, ﬕնչեւ
ապաց յցների հետազոտ մը, կանխավ գնահատական է տվել դրանցից որեւէ ﬔկին.
գ) տվյալ պաշտոնատար անձը կամ կոլեգիալ կազﬕ անդամը երբեւէ գործել է ի շահ վար յթի մասնակիցներից որեւէ ﬔկի.
դ) առկա են այլ հանգամանքներ, որոնք վկայ մ են գործի ելքով` տվյալ պաշտոնատար անձի կամ կոլեգիալ կազﬕ անդաﬕ
ղղակիորեն կամ ան ղղակիորեն շահագրգռված լինել մասին կամ կասկած են հար ց մ տվյալ գործի առնչ թյամբ նրա
անաչառ թյան նկատմամբ:
2. Բացարկը կարող է հայտնվել ﬕնչեւ վարչական վար յթն ավարտվելը՝ վար յթի այն փ լ մ, երբ բացարկ հայտնողին հայտնի է
դառն մ ս յն հոդվածով սահմանված որեւէ հիմքի առկայ թյ նը:
3. Ն յն պաշտոնատար անձին կրկին հայտնված բացարկը կարող է քննարկվել, եթե դրան մ մատնանշված են նոր հիմքեր կամ նոր
փաստեր։
4. Բացարկի վերաբերյալ որոշ մը պետք է ընդ նվի ոչ
օրվա ընթացք մ։

շ, քան բացարկ հայտնել

օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային

Բացարկի վերաբերյալ վերջնական որոշ ﬓ ընդ ն մ է այն պաշտոնատար անձի անﬕջական ղեկավարը,
մ նկատմամբ
բացարկ է հայտնվել, իսկ կոլեգիալ կազմով վարչական վար յթ իրականացվել դեպք մ՝ համապատասխան կոլեգիալ մարﬕնը՝
ձայների պարզ ﬔծամասն թյամբ։ Այդ դեպք մ քվեարկ թյանը չի մասնակց մ կոլեգիալ կազﬕ այն անդամը, մ դեմ բացարկ է
հայտնվել։
Վարչական մարﬓի ղեկավարին հայտնված բացարկի վերաբերյալ որոշ ﬓ ընդ ն մ է ղեկավարն ինքը։
Վարչական մարﬓի ղեկավարին հայտնված բացարկի ընդ նման դեպք մ ղեկավարի փոխարեն վարչական վար յթն
իրականացն մ է նրա տեղակալը, իսկ վերջինիս բացակայ թյան դեպք մ` ղեկավարին փոխարինել լիազոր թյ ն նեցող
պաշտոնատար այլ անձ։
Հոդված 26. Վարչական վար յթն իրականացնող պաշտոնատար անձի ինքնաբացարկը
1. Ս յն օրենքի 24-րդ հոդվածով եւ 25-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված որեւէ հիմքի առկայ թյան դեպք մ վարչական
մարﬓի ղեկավարը, վարչական վար յթ իրականացնող պաշտոնատար անձը (եթե վարչական վար յթն իրականացն մ է կոլեգիալ
մարﬕնը, ապա կոլեգիալ մարﬓի անդամը) պարտավոր է անհապաղ ինքնաբացարկ հայտնել։
Վարչական մարﬓի ղեկավարի ինքնաբացարկի դեպք մ նրա փոխարեն վարչական վար յթն իրականացն մ է օրենքով նշված
պաշտոնատար անձը, իսկ օրենքով համապատասխան պաշտոնատար անձ նշված չլինել դեպք մ՝ ինքնաբացարկ հայտնած
ղեկավարի տեղակալը, վերջինիս բացակայ թյան դեպք մ` ղեկավարին փոխարինել լիազոր թյ ն նեցող պաշտոնատար այլ
անձ։
Եթե ինքնաբացարկ է հայտնել վարչական վար յթն իրականացնող պաշտոնատար անձը, ապա եռօրյա ժամկետ մ վարչական
մարﬓի ղեկավարի կողﬕց նա փոխարինվ մ է իրավաս այլ անձով:
Եթե ինքնաբացարկ է հայտնել կոլեգիալ մարﬓի անդամը, ապա այդ մարﬕնը վար յթն իրականացն մ է կոլեգիալ կազﬕ ﬓացած
անդաﬓերի մասնակց թյամբ:

2. Ինքնաբացարկը հայտնվ մ է գրավոր: Դա պետք է պատճառաբանված լինի։ Ինքնաբացարկի պատճենը պատշաճ ձեւով
ղարկվ մ է վար յթի մասնակիցներին՝ ի գիտ թյ ն:
3. Եթե ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ նշված անձանց ինքնաբացարկ հայտնել հիմքը հայտնի է դարձել գործի վար յթն սկսվել ց
հետո, ապա նրանք պետք է ինքնաբացարկ հայտնեն վար յթի այն փ լ մ, երբ ի հայտ է եկել համապատասխան հիմքը՝
պահպանելով ս յն օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջը:
Հոդված 27. Վարչական վար յթի իրականացման լեզ ն
1. Վարչական վար յթն իրականացվ մ, եւ վարչական ակտն ընդ նվ մ է հայերենով։
2. Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ ազգային փոքրամասն թյ նների լեզ ներին տիրապետող անձինք, օրենքով սահմանված
կարգով կամ Հայաստանի Հանրապետ թյան ﬕջազգային պայմանագրերին համապատասխան, վարչական վար յթի
իրականացման համար դիմ մը եւ դրան կից փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել համապատասխան փոքրամասն թյան
լեզվով։ Այդ դեպք մ վարչական մարﬕնը պահանջ մ է ներկայացնել փաստաթղթերի թարգման թյ նները հայերենով:
3. Վարչական վար յթի իրականացման հետ կապված փաստաթղթերը կազմվ մ են, եւ ամբողջ գործավար թյ նն իրականացվ մ
է հայերենով։
Վարչական վար յթի մասնակիցները վարչական ակտի հիմք չհամարվող կամ էական նշանակ թյ ն չ նեցող փաստաթղթերը
կարող են ներկայացնել այլ լեզվով, սակայն օրենքով սահմանված կարգով հաստատված հայերեն թարգմանված տեքստի հետ
ﬕասին։ Եթե վար յթի մասնակիցները փաստաթղթեր են ներկայացրել այլ լեզվով, ապա վարչական մարﬓի պահանջով նրանք
պարտավոր են ներկայացնել նաեւ դրանց հայերեն թարգման թյ նները։
4. Վարչական վար յթի իրականացման ընթացք մ թ յլատրվ մ է վար յթի մասնակիցների կողﬕց օտար լեզ ների
օգտագործ մը։ Սակայն այդ անձինք պարտավոր են իրենց ներկայացրած թարգմանչի ﬕջոցով ապահովել հայերեն
թարգման թյ ն, եթե վարչական մարﬕնն այդպիսի թարգման թյ ն ապահովել հնարավոր թյ ն չ նի։
Հոդված 28. Վարչական վար յթի վերաբերյալ գործերը վարելը եւ հաշվառելը
1. Վարչական վար յթ հար ցել պահից վարչական մարﬕնը կազմ մ է առանձին գործ, որ մ պահվ մ են տվյալ վար յթին
առնչվող բոլոր փաստաթղթերը, այդ թվ մ` վար յթի արդյ նք մ ընդ նված վարչական ակտը (դրա հաստատված պատճեն)։
Վարչական մարﬕնը ﬕաժամանակ վար մ է վարչական գործերի ժամանակագրական եւ առարկայական հաշվառման
գրանցամատյաններ, ինչպես նաեւ առանձին գրանցամատյան` վարչական վար յթի արդյ նք մ ընդ նված վարչական ակտերի
հաշվառման համար։
2. Վարչական վար յթի վերաբերյալ գործերի եւ դրանց հաշվառման գրանցամատյանների, ինչպես նաեւ վարչական ակտերի
հաշվառման գրանցամատյանի վարման կարգն
պայմանները սահման մ է վարչական մարﬕնը` Հայաստանի
Հանրապետ թյան կառավար թյան հաստատած օրինակելի կարգի հիման վրա։
3. Վարչական վար յթի վերաբերյալ գործերը պահպանվ մ են օրենսդր թյամբ սահմանված գործավար թյան կանոններին
համապատասխան եւ օրենքով սահմանված կարգով ենթակա են արխիվ հանձնվել ։
4. Բանավոր եւ առարկայական վարչական ակտեր ընդ նել
օրենքով այլ բան նախատեսված չէ։

վերաբերյալ գործավար թյ ն եւ հաշվառ մ չի իրականացվ մ, եթե

Հոդված 29. Վարչական վար յթ մ արձանագր թյ ն կազﬔլը
1. Եթե գործի քննարկ մը կատարվ մ է վար յթի մասնակիցների, վկաների, փորձագետի, այլ մարﬕնների ներկայաց ցիչների
մասնակց թյամբ, ապա վարչական մարﬕնն արձանագր մ է քննարկ ﬓերը:
2. Արձանագր թյ նը պետք է պար նակի`
ա) վար յթն իրականացնող վարչական մարﬓի անվան մը.
բ) վար յթն իրականացնել

վայրը, տարին, աﬕսը եւ ամսաթիվը.

գ) ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ նշված անձանց ան նը եւ ազգան նը՝ տվյալ գործ մ նրանց կարգավիճակի (դիմող, երրորդ անձ,
վկա եւ այլն) նշմամբ.
դ) քննարկվող հարցի բովանդակ թյ նը.
ե) վար յթի մասնակիցների եւ վար յթ մ հանդես եկող այլ անձանց ել յթների համառոտ շարադրանքը.
զ) ընդ նված որոշման եզրափակիչ մասը։
Արձանագր թյ նը կարող է պար նակել նաեւ լրաց ցիչ տեղեկ թյ ններ։
3. Եթե քննարկ մը կատարվել է ընդﬕջ ﬓերով, ապա պետք է նշվեն նաեւ ընդﬕջման վերաբերյալ տեղեկ թյ նները։ Մի քանի
քննարկ ﬓեր անցկացնել
դեպք մ դրանցից յ րաքանչյ րի վերաբերյալ կազմվ մ է առանձին արձանագր թյ ն։
Արձանագր թյանը կարող են կցվել հավելվածներ, այդ թվ մ` գործ մ առկա բոլոր փաստաթղթերի ցանկը` ըստ դրանք
ներկայացրած վար յթի մասնակիցների։

ԳԼ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐ
Հոդված 30. Վարչական վար յթ հար ցել
1. Վարչական վար յթ հար ցել

Խ 5.

ՅԹԻ ՀԱՐ

ՑՄԱՆ Փ

ԼԸ

հիմքերը եւ վար յթը հար ցելը

հիմքերն են՝

ա) անձի դիմ մը, բողոքը.
բ) վարչական մարﬓի նախաձեռն թյ նը:
2. Ս յն հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետով նախատեսված դեպքեր մ վարչական վար յթը համարվ մ է հար ցված՝
համապատասխան դիմ մը կամ բողոքը վարչական մարﬓ մ ստանալ օրվանից, բացառ թյամբ այն դեպքերի, երբ դիմ մը կամ
բողոքը, ս յն օրենքի 33-րդ հոդվածի համաձայն, վերահասցեագրվել է ըստ իրավաս վարչական մարﬕնների կամ վերադարձվել է
դիմողին (բողոքող):
3. Ս յն հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետով նախատեսված դեպքեր մ վարչական վար յթը հար ցվ մ է այն գործող թյան
(գործող թյ ններ) սկսման օրվանից, որը նպատակամղված է վարչական մարﬓի նախաձեռն թյամբ վարչական ակտի
ընդ նմանը։
4. Իր նախաձեռն թյամբ վարչական վար յթ հար ցել մասին վարչական մարﬕնը գրավոր հայտարար թյ ն է ան մ այն
դեպք մ, երբ վարչական ակտի ընդ նման համար որոշակի ժամանակ է պահանջվ մ։
5. Ս յն հոդվածի 1-ին մասի «ա» եւ «բ» կետերով նախատեսված դեպքեր մ կիրառվ մ են ս յն օրենքի II բաժնի համապատասխան
դր յթները, իսկ «ա» կետի՝ բողոք բերել մասով նախատեսված դեպք մ` նաեւ IV բաժնի դր յթները։
Հոդված 31. Դիմ ﬕն ներկայացվող ընդհան ր պահանջները
1.Վարչական մարﬕն դիմ մը ներկայացվ մ է գրավոր եւ պետք է պար նակի՝
ա) դիմողի ան նը, ազգան նը, իրավաբանական անձի դեպք մ` նրա լրիվ անվան մը.
բ) դիմողի հասցեն (իրավաբանական անձի գտնվել

վայր).

գ) վարչական մարﬓի անվան մը, որին ներկայացվ մ է դիմ մը.
դ) դիմ մով ներկայացվող պահանջը (դիմ ﬕ առարկա).
ե) դիմ ﬕն կցվող փաստաթղթերի ցանկը (եթե այդպիսիք ներկայացվ մ են).
զ) դիմ մը կազﬔլ

տարին, աﬕսը եւ ամսաթիվը.

է) դիմողի ստորագր թյ նը, իսկ իրավաբանական անձի դեպք մ` նրա իրավաս
իրավաբանական անձի կնիքը։

պաշտոնատար անձի ստորագր թյ նը եւ

Եթե վարչական ակտի համար օրենքով նախատեսվ մ է մ ծել պետական կամ տեղական տ րք կամ կատարել այլ պարտադիր
վճար մ, ապա պետք է ներկայացվի նաեւ մ ծման կամ վճարման կատար մը հավաստող փաստաթ ղթ։
Եթե դիմ մը ներկայացվ մ է ներկայաց ցչի ﬕջոցով, ապա պետք է ներկայացվի նաեւ օրենքով սահմանված կարգով տրված
լիազորագիր:
2. Վարչական մարﬓ մ անձանց ընդ նել թյան ժամանակ կազմված արձանագր թյ նը, ս յն հոդվածի իմաստով, համարվ մ է
դիմ մ, եթե դրան մ առկա են ս յն հոդվածի 1-ին մասի «ա», «բ» եւ «դ» կետերով նախատեսված տեղեկ թյ նները, եւ օրենքը չի
պահանջ մ, որ դիմ մը ներկայացվի ս յն հոդվածի 1-ին մասի մյ ս բոլոր կետերի պահպանմամբ:
Հոդված 32. Ձեւական սխալները վերացնելը
Եթե դիմ մ մ առկա են ձեւական սխալներ, որոնք կարող են շտկվել, ապա վարչական մարﬕնը դրանք մատնաց յց է ան մ
դիմողին՝ նրան հնարավոր թյ ն ընձեռելով շտկել այդ սխալները, կամ ինքն է շտկ մ դրանք՝ նախապես կամ հետագայ մ
դիմողին իրազեկելով այդ մասին: Եթե դիմ ﬕն կից ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ, ապա վարչական
մարﬕնը դիմողին առաջարկ մ է սահմանված ժամկետ մ համալրել այդ ցանկը:
Հոդված 33. Դիմ մը վերահասցեագրելը եւ վերադարձնելը
1. Եթե դիմ մը ներկայացվել է ոչ իրավաս վարչական մարﬕն, ապա դիմ ﬓ ստացած վարչական մարﬕնը եռօրյա ժամկետ մ
դա վերահասցեագր մ է իրավաս վարչական մարﬕն՝ ծան ցելով դիմողին:
2. Եթե դիմ մ մ ներկայացված հարցերից ﬔկը կամ ﬕ քանիսը ենթակա են վարչական այլ մարﬓի իրավաս թյանը, ապա
վարչական մարﬕնը դիմ ﬓ այդ մասով վերահասցեագր մ է իրավաս վարչական մարﬕն՝ ծան ցելով դիմողին:
Դիմ ﬕ՝ իրեն վերաբերող մասով, վարչական մարﬓ մ վար յթ է սկսվ մ ս յն օրենքի 31-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով։
3. Եթե դիմ մով առաջադրված պահանջը չի մտն մ ինչպես դա ստացած վարչական մարﬓի, այնպես էլ որեւէ այլ վարչական
մարﬓի իրավաս թյան ﬔջ, ապա վարչական մարﬕնը դիմ մը եւ դրան կից փաստաթղթերը, դրանք ստանալ ց հետո` եռօրյա
ժամկետ մ, վերադարձն մ է դիմողին՝ նշելով պատճառների մասին։
4. Ս յն հոդվածով նախատեսված դեպքեր մ վարչական մարﬕնն իր մոտ պահ մ է վերահասցեագրված կամ հետ վերադարձված
դիմ ﬕ պատճենները, իսկ անհրաժեշտ թյան դեպք մ՝ նաեւ դրանց կից փաստաթղթերի կամ դրանց ﬕ մասի պատճենները կամ
դրանց ցանկը։
Հոդված 34. Վարչական մարﬓի նախաձեռն թյամբ վարչական վար յթ հար ցել

հիմքերը

Վարչական մարﬓի նախաձեռն թյամբ վարչական վար յթ հար ցել հիմքերն են՝ վարչական ակտ ընդ նել վերաբերյալ
օրենքի պահանջը, դրանից բխող անհրաժեշտ թյ նը կամ օրենքով վարչական մարﬓին վերապահված հայեցողական
լիազոր թյ նը:
Հոդված 35. Վարչական վար յթի մասին ծան ցելը
1. Վարչական մարﬕնը վարչական վար յթի հար ց ﬕց հետո` եռօրյա ժամկետ մ, վար յթի մասնակիցներին կամ նրանց
ներկայաց ցիչներին ծան ց մ է վարչական վար յթի հար ցման մասին։ Նշված անձանց, անհրաժեշտ թյան դեպք մ` նաեւ
վկային, փորձագետին, թարգմանչին եւ այլ մարﬕնների ներկայաց ցիչներին, վարչական մարﬕնը ծան ց մ է վար յթի
իրականացման համար անհրաժեշտ ﬕջոցառ ﬓերի անցկացման տեղի, օրվա, ժաﬕ եւ այլ պայմանների մասին։
2. Եթե ս յն օրենքի 30-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված դեպք մ վարչական մարﬕնը վար յթ հար ցել
հայտարար թյ ն է ան մ, ապա վար յթի մասնակիցներին ղարկ մ է այդ հայտարար թյան պատճենը։

ԳԼ

Խ 6.

մասին գրավոր

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐ
Հոդված 36. Վարչական մարﬓի արագ գործել

ՅԹԻ ԸՆԹԱՑԻԿ Փ

ԼԸ

պարտական թյ նը

1. Վարչական վար յթը պետք է իրականացվի հնարավորինս սեղմ ժամկետ մ:
2. Վարչական մարﬕնը պետք է վարչական վար յթն իրականացնի առանց դա բարդացնել ՝ լրաց ցիչ լս ﬓեր անցկացնել ,
լրաց ցիչ փորձաքնն թյ ն նշանակել
կամ զնն թյ ն կատարել , եթե առկա չեն գործի փաստացի հանգամանքների
պարզաբանման համար անհրաժեշտ պատճառներ։
3. Եթե վարչական վար յթ հար ցել ց հետո վարչական մարﬓի տրամադր թյան տակ առկա են համապատասխան վարչական
ակտ ընդ նել
համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, բավարար չափով պարզաբանված եւ ճշգրտված են տվյալ գործի
հանգամանքները, ապա վարչական մարﬕնը պարտավոր է վարչական ակտ ընդ նել նշված հանգամանքների ի հայտ գալ ց
հետո` ողջաﬕտ ժամկետ մ՝ չսպասելով ընդհան ր կամ հատ կ ժամկետի լրանալ ն։
Հոդված 37. Վարչական վար յթի բազմակողմանի թյ նը, լրիվ թյ նը եւ օբյեկտիվ թյ նը
1. Վարչական մարﬕնը պարտավոր է ապահովել փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ եւ օբյեկտիվ քննարկ մը`
բացահայտելով գործի բոլոր, այդ թվ մ՝ վար յթի մասնակիցների օգտին առկա հանգամանքները:
2. Վարչական մարﬕնն իրավ նք չ նի չընդ նել վարչական վար յթի մասնակիցների ներկայացրած՝ վար յթին առնչվող
դիմ ﬓերը եւ փաստաթղթերը, որոնց քննարկ մը մտն մ է իր իրավաս թյան ﬔջ։
Հոդված 38. Վար յթի մասնակիցներին լսելը
1. Վարչական մարﬕնը վարչական վար յթի ընթացք մ պարտավոր է վար յթի մասնակիցներին եւ նրանց ներկայաց ցիչներին
հնարավոր թյ ն տալ արտահայտվել վարչական վար յթ մ քննարկվող փաստական հանգամանքների վերաբերյալ:
2. Լս ﬓեր կարող են չանցկացվել, եթե՝
ա) վարչական վար յթի արդյ նք մ ընդ նվել է բարենպաստ վարչական ակտ, որը չի ﬕջամտ մ այլ անձանց իրավ նքների
իրականացմանը, կամ վարչական ակտի հասցեատերը չի պնդ մ, որ լս ﬓեր անցկացվեն.
բ) դիմ ﬓ ակնհայտ անհիﬓ է.
գ) ընդ նվ մ է բանավոր վարչական ակտ։
3. Լս ﬓեր չեն անցկացվ մ, եթե՝
ա) անհրաժեշտ թյ ն է առաջան մ անհապաղ ընդ նել
համար որեւէ վտանգի առաջացման.

վարչական ակտ, քանի որ հապաղ մը կարող է հանգեցնել հանր թյան

բ) ընդ նվ մ է առարկայական վարչական ակտ։
4. Լս ﬓեր չեն անցկացվ մ կամ կարող են չանցկացվել նաեւ օրենքով նախատեսված այլ դեպքեր մ:
Հոդված 39. Վարչական վար յթի նյ թերի մատչելի թյ նը
1. Վարչական վար յթի մասնակիցները, վարչական մարﬓի գործ նե թյան հրապարակայն թյ նը եւ վարչական վար յթի
իրականացման ժամանակ այդ մարﬓի անաչառ թյ նն ապահովել նպատակով, իրավ նք նեն վար յթն իրականացնող
մարﬓ մ ծանոթանալ վարչական վար յթի նյ թերին:
2. Վարչական վար յթի նյ թերին ծանոթանալ
օրվանից երեք օրվա ընթացք մ:

հնարավոր թյ նը պետք է տրվի համապատասխան դիմ մը ներկայացնել

Վար յթի մասնակիցները վարչական վար յթի նյ թերից կարող են կատարել պատճեններ, լ սապատճեններ, քաղվածքներ։
3. Վարչական վար յթի նյ թերը տրամադրելիս վարչական մարﬕնը պարտավոր է պահպանել պետական եւ ծառայողական
գաղտնիքը, ինչպես նաեւ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիքներ, իսկ այդպիսի գաղտնիքներ տրամադրելիս՝ պարտավոր է
պահպանել համապատասխան գաղտնիքի մասին օրենքով սահմանված կարգն պայմանները։

Հոդված 40. Վար յթի մասնակիցներին օգն թյ ն ց ցաբերելը
1. Վարչական մարﬕնը պարտավոր է ֆիզիկական անձանց պարզաբան ﬓեր տալ դիմ մով հայցվող հարցի կապակց թյամբ
տվյալ վարչական վար յթի հետ կապված նրանց իրավ նքների
պարտական թյ նների վերաբերյալ, օժանդակել դիմ ﬕ եւ
դրան կից ներկայացվող փաստաթղթերի ձեւակերպմանը, հնարավոր թյան դեպք մ՝ նաեւ կազﬔլ դրանք:
2. Վարչական մարﬕնը պարտավոր է անձանց համար պայմաններ ստեղծել իր ընդ նած նորմատիվ իրավական ակտերին, ինչպես
նաեւ այդ մարﬓի գործ նե թյանն առնչվող օրենքներին եւ իրավական այլ ակտերին ծանոթանալ համար:
Հոդված 41. Վարչական վար յթի վերաբերյալ գործ մ առկա փաստաթղթերի թեր թյ նները վերացնելը
1. Վար յթի մասնակիցների ներկայացրած փաստաթղթեր մ սխալներ, ջնջ ﬓեր, քերվածքներ, վրիպակներ հայտնաբերել
դեպք մ վարչական մարﬕնը պարտավոր է այդ փաստաթղթերը ներկայացնողների շադր թյ նը հրավիրել դրանց վրա՝ շտկել
նպատակով, ինչպես նաեւ նրանց ներկայ թյամբ, ինքն ր յն ղղել ներկայացված փաստաթղթեր մ առկա ակնհայտ սխալները,
վրիպակները:
Վարչական մարﬕնն իրավ նք չ նի չընդ նել
ս յն մաս մ նշված փաստաթղթերը ﬕայն այն պատճառով, որ դրանք
պար նակ մ են նման սխալներ, ջնջ ﬓեր, քերվածքներ կամ վրիպակներ։
2. Ս յն հոդվածի 1-ին մասի դր յթները չեն կիրառվ մ փաստաթղթեր մ տեղ գտած այնպիսի սխալներ, ջնջ ﬓեր, քերվածքներ,
վրիպակներ շտկել կամ այլ թեր թյ ններ վերացնել նկատմամբ, որի իրավ նքը օրենքով վերապահված է այդ փաստաթղթերն
ընդ նած կամ տված մարﬕններին։
Հոդված 42. Ապաց յցները վարչական վար յթ մ
1. Վարչական մարﬕնը վարչական վար յթ մ որպես ապաց յց գնահատ մ է գործ մ առկա բացատր թյ նները, ց ցմ նքները,
փորձագիտական եզրակաց թյ նները, փաստաթղթերը, նյ թերը, իրերը, ինչպես նաեւ այն հանգամանքները, որոնք իր
հայեցող թյամբ այդ մարﬕնը պիտանի եւ անհրաժեշտ է համար մ գործի փաստական հանգամանքների բացահայտման եւ
գնահատման համար։
2. Վարչական մարﬕնն իրավ նք չ նի պահանջել ներկայացնել այնպիսի փաստաթղթեր կամ դրանց նոտարական կամ այլ
կարգով վավերացված պատճեններ, որոնց ներկայացնելը կամ համապատասխան վավերացմամբ ներկայացնելը նախատեսված չէ
օրենքով:
Հոդված 43. Ապաց ցման պարտական թյ նը բաշխելը
1. Անձի եւ վարչական մարﬓի փոխհարաբեր թյ ններ մ ապաց ցման պարտական թյ նը կր մ է՝
ա) անձը՝ նրա համար բարենպաստ փաստական հանգամանքների առկայ թյան դեպք մ.
բ) վարչական մարﬕնը` անձի համար ոչ բարենպաստ փաստական հանգամանքների առկայ թյան դեպք մ:
2. Եթե ս յն հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետով նախատեսված դեպք մ վարչական մարﬓի կողﬕց քննարկվող փաստական
հանգամանքների վերաբերյալ տվյալներին (տեղեկ թյ ններ) անձը կարող է իրազեկ դառնալ բացառապես տվյալ վարչական
մարﬓի ﬕջոցով, ապա ապաց ցման պարտական թյ նը դրվ մ է այդ վարչական մարﬓի վրա:
3. Եթե ս յն հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետով նախատեսված դեպք մ վարչական մարﬓի կողﬕց քննարկվող փաստական
հանգամանքների վերաբերյալ տվյալներին (տեղեկ թյ ններ) վարչական մարﬕնը կարող է իրազեկ դառնալ բացառապես տվյալ
անձի ﬕջոցով, ապա ապաց ցման պարտական թյ նը դրվ մ է այդ անձի վրա:
Հոդված 44. Վկայի ց ցմ նքները
Վարչական մարﬕնը, վար յթի մասնակիցների ﬕջնորդ թյամբ կամ իր նախաձեռն թյամբ, որպես վկա հրավիր մ եւ լս մ է այն
անձանց ց ցմ նքները, որոնց կարող են հայտնի լինել տվյալ գործին վերաբերող տեղեկ թյ ններ։ Իր ցանկ թյամբ վկան կարող է
ց ցմ նքներ տալ գրավոր՝ առանց վարչական մարﬕն ներկայանալ ։ Գրավոր ց ցմ նքի յ րաքանչյ ր էջի վրա վկան
ստորագր մ է, որը հաստատվ մ է վարչական մարﬓի կնիքով՝ ստորագրման տարվա, ամսվա եւ ամսաթվի նշմամբ։ Վկային
հարցեր տալ անհրաժեշտ թյ ն առաջանալ դեպք մ նա վարչական մարﬓի կողﬕց հրավիրվ մ է այդ մարﬕն։
Հոդված 45. Փորձագետ նշանակելը, զնն մ կատարելը

1. Եթե փաստական հանգամանքների ս ﬓասիրման համար անհրաժեշտ թյ ն է առաջան մ նշանակել փորձագետ, ապա
վարչական մարﬕնն այդ հարցով դիմ մ է համապատասխան կազմակերպ թյան ղեկավարին կամ համապատասխան անձին՝ այդ
մասին ծան ցելով վար յթի մասնակիցներին։
2. Որպես փորձագետ` կարող է նշանակվել համապատասխան բնագավառի գիտելիքներին տիրապետող անձը։
Փորձագետն իր

ս ﬓասիր թյ նների արդյ նք մ ներկայացն մ է եզրակաց թյ ն։

3. Վար յթի մասնակիցները կարող են ներկա գտնվել փորձագետի կողﬕց կատարվող գործող թյ ններին, եթե ներկա գտնվելը չի
խոչընդոտի փորձաքնն թյանը:
4. Վարչական մարﬓի կամ մասնակիցների պահանջով փորձագետը պետք է լրաց ցիչ պարզաբան ﬓեր տա փորձագիտական
եզրակաց թյան վերաբերյալ:
5. Վարչական մարﬕնը, անհրաժեշտ թյ ն դեպք մ, կարող է նշանակել նաեւ ֆիզիկական անձի, տեղանքի, որեւէ օբյեկտի կամ
առարկայի զնն մ: Վարչական մարﬓի որոշմամբ զննմանը կարող են ներկա գտնվել վարչական վար յթի մասնակիցները։
Հոդված 46. Վարչական վար յթի ժամկետները
1. Վարչական վար յթի առավելագ յն ժամկետը 30 օր է։ Օրենքով կարող են սահմանվել հատ կ` 30 օրից կարճ կամ ավելի երկար
ժամկետներ։
2. Վարչական վար յթի ժամկետն սկսվ մ է դիմ մը տվյալ վարչական մարﬓ մ մ տքագրել
նախաձեռն թյամբ ընդ նվելիք վարչական ակտերի համար` նախաձեռն թյան օրվանից։

օրվանից, իսկ վարչական մարﬓի

3. Ս յն օրենքով նախատեսված ժամկետները հաշվարկվ մ են օրաց ցային օրերով։
Եթե ժամկետը լրան մ է ոչ աշխատանքային օրը, ապա ժամկետն ավարտված է համարվ մ այդ օրվան հաջորդող առաջին
աշխատանքային օրվա ժամը 1800 -ին։
Հոդված 47. Վարչական վար յթի ժամկետը երկարաձգելը
1. Վարչական վար յթի ժամկետը կարող է երկարաձգվել, եթե՝
ա) գործի քննարկման համար էական համարվող հանգամանքներ պարզել նպատակով անհրաժեշտ թյ ն է առաջացել լրաց ցիչ
տեղեկ թյ ններ կամ փաստաթղթեր ձեռք բերել, որոնք, ս յն օրենքի 43-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան, պարտավոր է
ներկայացնել դիմողը, եւ վարչական վար յթի ﬓացած ժամկետ մ հնարավոր չէ ըստ է թյան որոշ մ ընդ նել.
բ) փորձագիտական եզրակաց թյ ն տալ
օրենքով սահմանված ժամկետի ավարտը.

համար անհրաժեշտ է ավելի երկար ժամանակ, քան վարչական վար յթի համար

գ) փոխօգն թյան կարգով ﬕջոցներ ձեռնարկել
օրենքով սահմանված ժամկետի ավարտը.

համար անհրաժեշտ է ավելի երկար ժամանակ, քան վարչական վար յթի համար

դ) վարչական ակտի ընդ նմանը մասնակց մ են ﬕ քանի վարչական մարﬕններ։
2. Ս յն հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետով նախատեսված դեպք մ վարչական վար յթի ժամկետը կարող է երկարաձգվել ﬕնչեւ 10 օր
ժամկետով։ Այդ դեպք մ թ յլատրվ մ է ﬕնչեւ երկ անգամ երկարաձգ մ` հիշյալ ժամկետի պահպանմամբ։
Ս յն հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետով նախատեսված դեպք մ վարչական վար յթի ժամկետը կարող է երկարաձգվել ﬕնչեւ
համապատասխան փորձագիտական եզրակաց թյ նն ստանալը։
Ս յն հոդվածի 1-ին մասի «գ» եւ «դ» կետերով նախատեսված դեպքեր մ վարչական վար յթի ժամկետը կարող է երկարաձգվել
ﬕնչեւ 30 օր ժամկետով։
3. Եթե վարչական վար յթի ժամկետի երկարաձգման համար առաջացել են ս յն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված ﬔկից ավելի
հիմքեր, ապա վարչական մարﬕնը կիրառ մ է դրանցից ﬕայն ﬔկը, որն ավելի ﬔծ հնարավոր թյ ններ է ընձեռ մ վար յթն
արագ եւ արդյ նավետ իրականացնել եւ ըստ է թյան որոշ մ ընդ նել համար։

4. Վարչական վար յթի ժամկետը երկարաձգել վերաբերյալ վար յթն իրականացնող վարչական մարﬕնն ընդ ն մ է որոշ մ,
որի մասին սահմանված կարգով պետք է ծան ցի վար յթի մասնակիցներին կամ նրանց ներկայաց ցիչներին, ինչպես նաեւ
վար յթին մասնակցող այլ անձանց։
Հոդված 48. Վարչական վար յթի ժամկետ մ վարչական ակտ չընդ նել

հետեւանքները

Դիմ ﬕ հիման վրա հար ցված վարչական վար յթի արդյ նք մ օրենքով սահմանված ժամկետ մ վարչական ակտ չընդ նել
դեպք մ՝
ա) վարչական ակտը համարվ մ է ընդ նված, եւ դիմողը կարող է ձեռնամ խ լինել համապատասխան իրավ նքի
իրականացմանը.
բ) եթե դիմ մը վերաբեր մ է օրենքով նախատեսված որեւէ փաստաթղթի տրամադրմանը, որն առնչվ մ է որեւէ փաստի (ծն նդ,
մահ, անձի բացակայ թյ ն տվյալ վայրից եւ այլն) հաստատմանը կամ արձանագրմանը, ապա դիմ ﬕ հիման վրա
համապատասխան ակտը չստացած կամ այդ ակտի համար դիմ մ ներկայացրած անձն ազատվ մ է այն
պատասխանատվ թյ նից կամ պարտական թյ ններից, որոնք օրենքով սահմանվ մ են այդ փաստաթղթերը չ նենալ համար։
Հոդված 49. Վարչական վար յթը կասեցնելը
1. Վարչական մարﬕնը պարտավոր է կասեցնել վարչական վար յթը, եթե՝
ա) անհնարին է տվյալ վար յթի արդյ նք մ ակնկալվող վարչական ակտի ընդ ն մը ﬕնչեւ սահմանադրական, վարչական,
քաղաքացիական կամ քրեական դատավար թյան կարգով քննվող գործով որոշ մ (դատական ակտ) կայացնելը.
բ) վար յթին չի ներկայացել ապագա վարչական ակտի հասցեատերը, իսկ օրենքը բացառ մ է առանց նրա ներկայ թյան
համապատասխան վարչական ակտ ընդ նելը.
գ) վարչական ակտի ընդ ն մը հնարավոր է ﬕայն այդ ակտի ապագա հասցեատիրոջն ի հայտ բերել

դեպք մ:

2. Վարչական մարﬕնը կարող է կասեցնել վարչական վար յթը, եթե՝
ա) վարչական ակտի ապագա հասցեատերը բացակայ մ է, եւ վարչական մարﬕնը, նախքան վարչական ակտ ընդ նելը,
անհրաժեշտ է համար մ նրա ներկայ թյ նը՝ վար յթին առնչվող որոշ կարեւոր հանգամանքներ նրանից պարզել համար.
բ) ընդ նվելիք վարչական ակտի ապագա հասցեատեր իրավաբանական անձը վերակազմակերպվ մ է։
Վարչական վար յթը կարող է կասեցվել նաեւ օրենքով նախատեսված այլ դեպքեր մ։
3. Ս յն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքեր մ վարչական վար յթը վերսկսվ մ է դրա կասեց ﬓ առաջացրած
հանգամանքները վերանալ ց հետո։
Ս յն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքեր մ վարչական վար յթը վերսկսվ մ է դրա կասեցման հիմք դարձած
հանգամանքները վերանալ ց հետո, բայց ոչ շ, քան կասեցման մասին որոշ մ ընդ նել օրվանից հետո 60 օրը լրանալը։
4. Վարչական մարﬕնը վարչական վար յթի կասեցման վերաբերյալ ընդ ն մ է որոշ մ, որը եռօրյա ժամկետ մ պատշաճ ձեւով
ղարկվ մ է վար յթի մասնակիցներին:
Վարչական վար յթի կասեցման մասին որոշ մը կարող է ընդ նվել վար յթի ցանկացած փ լ մ։
Հոդված 50. Վարչական վար յթը կարճելը
1. Դիմ մով հար ցված վարչական վար յթը կարճվ մ է, եթե՝
ա) դիմ մը ներկայացվել է առանց ստորագր թյան, եւ վարչական մարﬕնը, ﬕջոցներ ձեռնարկելով դիմողին բացահայտել
ղղ թյամբ, չի կարողացել պարզել, թե ով է հայց մ համապատասխան վարչական ակտի ընդ ն մը.
բ) դիմողը գրավոր ձեւով հրաժարվ մ է իր դիմ ﬕց.
գ) գոյ թյ ն նի ﬕեւն յն անձի, ﬕեւն յն առարկայի վերաբերյալ եւ ﬕեւն յն հիմքերով
դատական ակտ.

ժի ﬔջ մտած վարչական կամ

դ) դատարանի վար յթ մ գտնվ մ է ﬕեւն յն անձանց ﬕջեւ, ﬕեւն յն առարկայի վերաբերյալ եւ ﬕեւն յն հիմքերով գործ.
ե) փոխվել է դիմողի կարգավիճակը, որն օրենքի

ժով բացառ մ է դիմ մով հայցվող վարչական ակտի ընդ ն մը.

զ) դիմ ﬓ անթ յլատրելի է։
Դիմ մով հար ցված վարչական վար յթը կարճվ մ է նաեւ ս յն օրենքի 70-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքեր մ։
2. Վարչական մարﬓի նախաձեռն թյամբ հար ցված վարչական վար յթը կարող է կարճվել, եթե՝
ա) անձը,
մ հասցեագրված է լինել
վարչական ակտը, վերացրել է օրենքի կամ իրավական այլ ակտի պահանջների
խախտ ﬓերը կամ պատշաճ ﬕջոցներ է ձեռնարկել խախտ ﬓերը կանխել
ղղ թյամբ, եւ նման դեպքեր մ օրենքն այդ
խախտ ﬓերի վերաբերյալ չի պահանջ մ վարչական ակտի ընդ ն մ.
բ) օրենքի կամ իրավական այլ ակտի պահանջների խախտ ﬓերի կամ դրանց կանխման հետ չկապված հարցով իրավիճակի
փոփոխման կամ օրենքով նախատեսված այլ հիմքով վերացել է վարչական ակտի ընդ նման անհրաժեշտ թյ նը։
3. Վարչական մարﬕնը վարչական վար յթի կարճման վերաբերյալ ընդ ն մ է որոշ մ, որը եռօրյա ժամկետ մ պատշաճ ձեւով
ղարկվ մ է վար յթի մասնակիցներին:
4. Ս յն հոդվածի 1-ին մասի «գ», «դ», «ե» եւ «զ» կետերով սահմանված հիմքերով վարչական վար յթը կարճել դեպք մ ն յն
հարցով վար յթի վերսկս մ եւ համապատասխան վարչական ակտի ընդ ն մ չի թ յլատրվ մ, եթե օրենքով այլ բան
նախատեսված չէ։
5. Վարչական վար յթը կարճել

մասին որոշ մը կարող է բողոքարկվել ս յն օրենքով սահմանված ընդհան ր կարգով։

Հոդված 51. Վարչական վար յթը վերսկսելը
1. Վարչական մարﬕնը վար յթի մասնակիցների դիմ ﬕ հիման վրա պարտավոր է որոշ մ ընդ նել բողոքարկման ոչ ենթակա
վարչական ակտը փոփոխել կամ ժը կորցնել վերաբերյալ, եթե՝
ա) վարչական ակտ ընդ նել ց հետո դրա հիմք մ դրված փաստական հանգամանքները կամ ակտի հասցեատիրոջ կարգավիճակը
փոփոխվել են հօգ տ այն անձի, որը վար յթը վերսկսել հարցով դիմ մ է ներկայացրել.
բ) առկա են նոր ապաց յցներ, որոնք կարող են հանգեցնել վար յթը վերսկսել
որոշ մ ընդ նել ն.

հարցով դիմած անձի համար ավելի բարենպաստ

գ) ի հայտ են եկել տվյալ վարչական ակտի համար էական նշանակ թյ ն նեցող այնպիսի նոր հանգամանքներ, որոնք հայտնի չեն
եղել եւ չէին կարող հայտնի լինել վար յթը վերսկսել հարցով դիմած անձանց, կամ թեեւ հայտնի են եղել նրանց, սակայն այդ
անձանցից անկախ հանգամանքներով չեն ներկայացվել վարչական ակտն ընդ նող վարչական մարﬕն.
դ) առկա են օրենքով նախատեսված այլ հիմքեր։
Ս յն մասով նախատեսված դեպքեր մ վարչական վար յթը վերսկսվ մ է։ Դրա ընթացք մ կիրառվ մ են վարչական վար յթի
իրականացման՝ ս յն օրենքով նախատեսված ընդհան ր կանոնները։
2. Դիմ մը պետք է տրվի 3 ամսվա ընթացք մ այն օրից, երբ վար յթը վերսկսել հարցով դիմած անձն իմացել է վարչական
վար յթը վերսկսել հիմք դարձած` ս յն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված որեւէ հանգամանքի (հանգամանքներ) մասին։
3. Դիմ ﬕ հիման վրա որոշ մ է ընդ ն մ այն վարչական մարﬕնը, որն ընդ նել է փոփոխել , անվավեր կամ ժը կորցրած
ճանաչել ենթակա վարչական ակտը, կամ այդ ակտն օրենքով վարչական վար յթի վերսկսման ﬕջոցով անվավեր կամ ժը
կորցրած ճանաչել իրավաս թյ ն նեցող համապատասխան վերադաս կամ իրավաս այլ վարչական մարﬕնը։
Հոդված 52. Մի քանի վարչական մարﬕնների մասնակցելը վարչական ակտ ընդ նել ն
1. Եթե վարչական ակտ ընդ նել
համար անհրաժեշտ է նաեւ վարչական այլ մարﬕնների թ յլտվ թյ նը կամ
համաձայն թյ նը, ապա դրանք հայցել
եւ ստանալ
համար անհրաժեշտ գործող թյ նները, ներառյալ՝ լրաց ցիչ
փաստաթղթեր հավաքելը, իրականացն մ է վարչական վար յթ հար ցած վարչական մարﬕնը:

2. Ս յն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված կարգով վարչական մարﬓի ստացած թ յլտվ թյ նները եւ համաձայն թյ ններն
առանձին բողոքարկման ենթակա չեն. դրանք կարող են բողոքարկվել վարչական ակտի հետ ﬕասին:

ԲԱԺԻՆ III
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԸ
ԳԼ

Խ 7.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԸ, ԴՐԱ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՁԵՎԵՐԸ
Հոդված 53. Վարչական ակտի հասկաց թյ նը եւ տեսակները
1. Վարչական ակտն արտաքին ներգործ թյ ն
նեցող այն որոշ մը, կարգադր թյ նը, հրամանը կամ այլ անհատական
իրավական ակտն է, որը վարչական մարﬕնն ընդ նել է հանրային իրավ նքի բնագավառ մ կոնկրետ գործի կարգավորման
նպատակով, եւ ղղված է անձանց համար իրավ նքներ եւ պարտական թյ ններ սահմանել ն, փոփոխել ն, վերացնել ն կամ
ճանաչել ն:
Վարչական ակտը կարող է

ղղված լինել նաեւ որոշակի անհատական չափանիշներով առանձնացված անձանց որեւէ խմբի:

2. Ս յն օրենքի իմաստով՝
ա) բարենպաստ վարչական ակտն այն վարչական ակտն է, որի ﬕջոցով վարչական մարﬕններն անձանց տրամադր մ են նոր
իրավ նքներ կամ նրանց համար ստեղծ մ են այդ անձանց իրավական կամ փաստացի դր թյ նը բարելավող ցանկացած այլ
պայման.
բ) ﬕջամտող վարչական ակտն այն վարչական ակտն է, որի ﬕջոցով վարչական մարﬕնները ﬔրժ մ, ﬕջամտ մ, ընդհ պ
սահմանափակ մ են անձանց իրավ նքների իրականաց մը, որեւէ պարտական թյ ն են դն մ նրանց վրա կամ ցանկացած այլ
եղանակով վատթարացն մ են նրանց իրավական կամ փաստացի դր թյ նը.
գ) զ գորդվող վարչական ակտն այն վարչական ակտն է, որն իր ﬔջ պար նակ մ է անձի համար ինչպես բարենպաստ, այնպես էլ
ﬕջամտող վարչական ակտերով սահմանվող դր յթներ:
Հոդված 54. Վարչական ակտի ձեւերը
1. Վարչական ակտը, որպես կանոն, ընդ նվ մ է գրավոր` որոշման, հրամանի, կարգադր թյան կամ օրենքով նախատեսված այլ
ձեւով։
Դիմ ﬕ հիման վրա հար ցված վարչական վար յթի արդյ նք մ կարող է ընդ նվել ﬕայն գրավոր վարչական ակտ:
2. Օրենքով նախատեսված դեպքեր մ վարչական ակտը կարող է ընդ նվել բանավոր։
Բանավոր վարչական ակտը, ակտի հասցեատիրոջ բանավոր կամ գրավոր պահանջով, ենթակա է հետագա գրավոր ձեւակերպման
ինչպես օրենքով նախատեսված դեպքեր մ, այնպես էլ այն դեպք մ, երբ ակտի հասցեատերն նի արդարացված շահ։
Այդ դեպք մ պահպանվ մ են գրավոր վարչական ակտին` ս յն օրենքով ներկայացվող պահանջները։
3. Վարչական ակտը կարող է ընդ նվել նաեւ առարկայական` լ սային, ձայնային, պատկերային, ազդանշանների կամ նշանների,
ինչպես նաեւ օրենքով նախատեսված այլ ձեւերով։
Հոդված 55. Գրավոր վարչական ակտին ներկայացվող պահանջները
1. Գրավոր վարչական ակտին ներկայացվ մ են հետեւյալ պահանջները.
ա) վարչական ակտն իր բովանդակ թյամբ պետք է համապատասխանի դրա ընդ նման համար օրենքով սահմանված
պահանջներին, նշ մ պար նակի այն բոլոր էական փաստական եւ իրավաբանական հանգամանքների վերաբերյալ, որոնք
վարչական մարﬓին հիմք են տվել ընդ նել համապատասխան որոշ մ.
բ) վարչական ակտը պետք է կազմված լինի սահմանված ձեւի եւ նմ շի թղթի վրա:

2. Վարչական ակտը, որպես կանոն, պետք է տեղեկ թյ ններ պար նակի նաեւ այն ծախսերի եւ դրանք կրողների վերաբերյալ,
որոնք կատարվել են ակտի ընդ նման կապակց թյամբ։ Ծախսերը վերադարձնել հետ կապված ակտ ընդ նել դեպք մ պետք է
նշվեն վերադարձման ենթակա գ մարը եւ վերադարձման կարգն պայմանները։
3. Վարչական ակտը կարող է նենալ ներդիրներ, հավելվածներ կամ լրաց ցիչ այլ փաստաթղթեր, որոնց գործող թյ նը չի կարող
գերազանցել վարչական ակտի գործող թյան ժամկետը։ Ներդիրները, հավելվածները եւ լրաց ցիչ այլ փաստաթղթերը ինքն ր յն
վարչական ակտեր չեն, դրանք վարչական ակտի բաղկաց ցիչ մասն են եւ գործ մ են այնքանով, որքանով գործ մ է բ ն
վարչական ակտը։
4. Վարչական ակտը պետք է պար նակի՝
ա) վար յթն իրականացրած վարչական մարﬓի լրիվ անվան մը.
բ) վարչական ակտի հասցեատիրոջ ան նը, ազգան նը, իրավաբանական անձի դեպք մ` լրիվ անվան մը.
գ) ակտի լրիվ անվան մը, դրա ընդ նման տարին, աﬕսը, ամսաթիվը եւ համարը.
դ) ակտով լ ծվող հարցի նկարագր թյ նը (նկարագրական մաս).
ե) ակտի ընդ նման հիﬓավոր մը (պատճառաբանական մաս).
զ) ընդ նված որոշման շարադրանքը (եզրափակիչ մաս).
է) ակտի գործող թյան ժամկետը, եթե ակտն ընդ նվ մ է որոշակի ժամկետով.
ը) ակտի բողոքարկման ժամկետը եւ մարﬕնը, ներառյալ` դատարանը, որին կարող է այդ ակտը բողոքարկվել.
թ) ակտն ընդ նող վարչական մարﬓի պաշտոնատար անձի պաշտոնը, ան նը եւ ազգան նը, նրա ստորագր թյ նը.
ժ) ակտն ընդ նած վարչական մարﬓի պաշտոնական կնիքը։
5. Միանման հարց կարգավորող վարչական ակտը կարող է

նենալ ﬕասնական նմ շի ձեւ (ձեւաթ ղթ)։

Հոդված 56. Վարչական ակտի որոշակի թյ նը
1. Վարչական ակտը պետք է ձեւակերպվի հստակ եւ հասկանալի:
2. Վարչական ակտի բովանդակ թյ նը պետք է շարադրվի այնպես, որպեսզի դրա հասցեատիրոջ համար ակնառ լինի, թե իրեն
ինչ իրավ նք է տրամադրվ մ, իր որ իրավ նքն է սահմանափակվ մ, իրեն ինչ իրավ նքից են զրկ մ, կամ իր վրա ինչ
պարտական թյ ն է դրվ մ:
Հոդված 57. Վարչական ակտի հիﬓավոր մը
1. Գրավոր կամ գրավոր հաստատված վարչական ակտը պետք է պար նակի հիﬓավոր մ, որ մ պետք է նշվեն
համապատասխան որոշ մ ընդ նել բոլոր էական փաստական եւ իրավական հիմքերը։
Վարչական մարﬓի հայեցողական լիազոր թյ նների իրականացման արդյ նք մ ընդ նված վարչական ակտի հիﬓավոր ﬕց
պետք է պարզ լինեն այն նկատառ ﬓերը, որոնց հիման վրա վարչական մարﬕնն ընտրել է տվյալ լ ծ մը։
2. Հիﬓավոր մ չի պահանջվ մ, եթե՝
ա) վարչական մարﬕնը բավարար մ է որեւէ դիմ մ, եւ վարչական ակտը չի շոշափ մ երրորդ անձանց իրավ նքները.
բ) ակտի հասցեատիրոջը կամ այն անձին, մ շահերը վարչական ակտը շոշափ մ է, արդեն հայտնի է վարչական մարﬓի
դիրքորոշ մը փաստական կամ իրավական հետեւանքների վերաբերյալ, կամ այդ դիրքորոշ ﬓ ակնհայտորեն բխ մ է ակտի
տեքստից.
գ) վարչական մարﬕնը ն յնանման վարչական ակտեր է հրապարակ մ ﬔծ քանակ թյամբ կամ վարչական ակտերը
հրատարակ մ է տեխնիկական ﬕջոցների օգտագործմամբ, եւ յ րաքանչյ ր առանձին դեպք մ հիﬓավորել անհրաժեշտ թյ ն
չկա։

3. Արգելվ մ է վարչական մարﬓի ընդ նած վարչական ակտերի հիﬓավոր ﬓ այն փաստարկներով, որոնք չեն մտն մ այդ
մարﬓի իրավաս թյան ﬔջ։
ԳԼ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏ ԸՆԴ

Խ 8.

ՆԵԼԸ, ԴՐԱ ՄԱՍԻՆ ԻՐԱԶԵԿԵԼԸ, ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԻ

ԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ

Հոդված 58. Վարչական ակտ ընդ նելը
1. Գրավոր վարչական ակտն ընդ նված է համարվ մ այդ ակտը վարչական մարﬓի իրավաս
ստորագրվել օրվանից։

պաշտոնատար անձի կողﬕց

2. Բանավոր եւ առարկայական վարչական ակտերն ընդ նված են համարվ մ այդ ակտերը հրապարակվել

պահից։

Հոդված 59. Վարչական ակտի ընդ նման մասին իրազեկելը (վարչական ակտը հանձնելը եւ հրապարակելը)
1. Վարչական մարﬕնը վար յթի մասնակիցներին վարչական ակտի ընդ նման մասին իրազեկ մ է ս յն հոդվածով
նախատեսված հանձնման կամ հրապարակման եղանակով:
2. Գրավոր վարչական ակտը, ընդ ն ﬕց հետո՝ եռօրյա ժամկետ մ, պետք է հանձնվի վար յթի մասնակիցներին։ Դա կարող է
իրականացվել պատվիրված փոստով, այդ թվ մ` ստանալ
մասին ծան ցմամբ, հասցեատիրոջը ստորագր թյամբ առձեռն
հանձնել , ինչպես նաեւ` օրենքով սահմանված այլ եղանակներով:
Որպես կանոն, գրավոր վարչական ակտի հանձն մը պետք է կատարվի ակտը վար յթի մասնակիցներին ստորագր թյամբ
առձեռն հանձնել ﬕջոցով։
Ս յն մասով նախատեսված հանձնման մյ ս ﬕջոցները կիրառվ մ են այն դեպք մ, երբ որեւէ հիﬓավոր պատճառով
ստորագր թյամբ առձեռն հանձնել հնարավոր թյ ն չկա, այդ թվ մ, եթե հասցեատերն ինքը խնդրել է օգտագործել հանձնման
այլ ﬕջոցներ։
Վարչական մարﬕնը գրավոր վարչական ակտը հասցեատիրոջը հանձնելիս պարտավոր է դրա հետ ﬕասին հանձնել նաեւ այդ
ակտի բաղկաց ցիչ մաս համարվող փաստաթղթերը։
Նշված փաստաթղթերը վարչական ակտի հետ ﬕաժամանակ չհանձնելը կամ շ հանձնելը չի կարող ազդել վարչական ակտի
գործող թյան վրա եւ այդ պատճառով ակտի իրավաչափ թյ նը վիճարկել հիմք դառնալ։
3. Գրավոր վարչական ակտ մ, ինչպես նաեւ դրա բաղկաց ցիչ մաս կազմող փաստաթղթեր մ օրենքով սահմանված կարգով
փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել դեպք մ այդ փոփոխ թյ նները եւ լրաց ﬓերը կատարած վարչական մարﬕնը
պարտավոր է ս յն հոդվածով սահմանված կարգով դրանք հանձնել վարչական ակտի հասցեատիրոջը։
4. Վարչական ակտն ընդ նած վարչական մարﬕնը, գրավոր վարչական ակտի հասցեատիրոջ խնդրանքով, նրան կարող է
տրամադրել նաեւ վարչական ակտի օտար լեզվով թարգմանված պատճենը, որը պետք է հաստատված լինի համապատասխան
վարչական մարﬓի պաշտոնական կնիքով։
Իրավաբանական ժ նի ﬕայն վարչական ակտի վարչական վար յթի իրականացման լեզվով ընդ նված տեքստը։ Օտար լեզվով
թարգմանված պատճենը չի կարող հիմք լինել այդ ակտի իմաստը կամ բովանդակ թյ նը ﬔկնաբանել կամ պարզաբանել
համար, իսկ վեճ առաջանալ կամ բողոք ներկայացնել դեպք մ հիմք է ընդ նվ մ վարչական ակտի հայերենով ընդ նված
տեքստը։
5. Վարչական ակտի հրապարակ մը կատարվ մ է վարչական մարﬓի տեղեկագր մ կամ այլ պաշտոնական տեղեկագր մ
հրատարակելով կամ զանգվածային լրատվ թյան այլ ﬕջոցներով հրապարակելով:
Գրավոր վարչական ակտը ենթակա է պարտադիր հրապարակման, եթե վարչական մարﬓին հայտնի չեն այդ ակտով
շոշափվող անձանց վերաբերյալ տեղեկ թյ նները, ինչպես նաեւ օրենքով նախատեսված այլ դեպքեր մ:

ղղակիորեն

Գրավոր վարչական ակտը կարող է հրապարակվել նաեւ վարչական մարﬓի նախաձեռն թյամբ, եթե ակտի հրապարակ մը
վարչական մարﬕնը համար մ է առավել նպատակահարմար` պետ թյան եւ հանր թյան շահերի, ինչպես նաեւ անձանց
իրավ նքների արդյ նավետ պահպանման անհրաժեշտ թյ նից ելնելով։

Մամ լ մ, զանգվածային լրատվ թյան այլ ﬕջոցներ մ կամ տեղեկատվ թյան տարածման այլ ﬕջոցներ մ հրապարակվ մ է
գրավոր վարչական ակտի եզրափակիչ մասը։ Նման եղանակով հրապարակման ﬔջ պետք է նշվի, թե որտեղ կարելի է
ամբողջ թյամբ ծանոթանալ վարչական ակտին, այդ թվ մ` դրա հիﬓավորմանը։
6. Բանավոր վարչական ակտը հրապարակվ մ է բանավոր ձեւով՝ դրա հասցեատիրոջը (հասցեատերերին) հայտարարել
Բանավոր վարչական ակտը կարող է հրապարակվել դրա հասցեատիրոջ համար հասկանալի որեւէ օտար լեզվով:

ﬕջոցով։

7. Առարկայական վարչական ակտը հրապարակվ մ է օրենքով նախատեսված որեւէ առարկայական տեսքով դրա հասցեատիրոջը
(հասցեատերերին) անﬕջականորեն տեսանելի, ընկալելի կամ որեւէ այլ ձեւով հասանելի դարձնել ﬕջոցով։
Հոդված 60. Վարչական ակտի

ժի ﬔջ մտնելը

1. Գրավոր վարչական ակտն ժի ﬔջ է մտն մ այդ ակտի ընդ նման մասին` ս յն օրենքի 59-րդ հոդվածով սահմանված կարգով
իրազեկել ն հաջորդող օրվանից, եթե օրենքով կամ այդ ակտով այլ բան նախատեսված չէ։
2. Եթե վարչական ակտը պար նակ մ է այնպիսի դր յթներ, որոնք ակտի որեւէ մասով
պայմանների կամ հանգամանքների առաջացման հետ, ապա վարչական ակտն այդ մասով
պայմանի կամ հանգամանքի առաջացման պահից (պայմանով ակտ)։
3. Բանավոր եւ առարկայական վարչական ակտերն

ժի ﬔջ մտնելը կապ մ են որոշակի
ժի ﬔջ է մտն մ համապատասխան

ժի ﬔջ են մտն մ այդ ակտերը հրապարակել

պահից։

Հոդված 61. Վարչական ակտի գործող թյան ժամկետը
1. Գրավոր վարչական ակտը կարող է գործել անորոշ կամ որոշակի ժամկետով։
Անորոշ ժամկետով ընդ նված գրավոր վարչական ակտը գործ մ է այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի փոխարինվել ﬔկ այլ
վարչական ակտով կամ ս յն օրենքով սահմանված կարգով անվավեր կամ ժը կորցրած չի ճանաչվել, կամ օրենքով նախատեսված
որեւէ այլ հիմքով դրա գործող թյ նը չի դադարեցվել։
Որոշակի ժամկետով ընդ նված գրավոր վարչական ակտը գործ մ է ﬕնչեւ տվյալ ակտով նախատեսված ժամկետի լրանալը։
Մինչեւ որոշակի ժամկետով ընդ նված վարչական ակտի ժամկետը լրանալը կամ ժամկետը լրանալ ց հետո` 15 օրվա ընթացք մ,
այդ վարչական ակտի ժամկետը կարող է այլ վարչական ակտով երկարաձգվել նոր ժամկետով կամ անորոշ ժամկետով։
2. Վարչական ակտը օրենքով նախատեսված դեպքեր մ կարող է գործող թյան ժամկետի վերաբերյալ որեւէ նշ մ չպար նակել,
եթե ակտով կարգավորվող հարցի լ ծ մը կապված է որոշակի ﬔկ կամ ﬕ քանի այնպիսի գործող թյ նների կատարման կամ
իրադարձ թյան վրա հասնել հետ, որոնց կատարման ավարտի կամ վրա հասնել պահով էլ որոշվ մ է այդ ակտի գործող թյան
ժամկետը (պայմանով ակտ)։
Այդ ակտով նախատեսված պայմանի կատարման պահով ավարտվ մ է դրա գործող թյան ժամկետը։
3. Բանավոր վարչական ակտն ժի ﬔջ մտնել պահից գործ մ է ﬕնչեւ այն պահը, երբ այդ ակտն ընդ նած վարչական մարﬕնը
ավարտ մ է դրա հետ կապված` օրենքով նախատեսված գործող թյ նների կատար մը կամ օրենքով նախատեսված որեւէ
եղանակով ակտի հասցեատիրոջը հայտարար մ է ակտի գործող թյան դադարեցման մասին։
4. Առարկայական վարչական ակտը գործ մ է ﬕնչեւ այն պահը, երբ ակտի հասցեատիրոջը, օրենքով նախատեսված տեսանելի,
լսելի կամ որեւէ այլ ձեւով հասանելի եղանակով, հայտնի է դարձվ մ այդ ակտի գործող թյան դադարեցման մասին։

ԳԼ

Խ 9.

ԱՌ ՈՉԻՆՉ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԸ, ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԱՆՎԱՎԵՐ ԿԱՄ
ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ
Հոդված 62. Վարչական ակտն առ ոչինչ համարել

ՀԻՄՔԵՐԸ, ԿԱՐԳԸ ԵՎ

հիմքերը

1. Առ ոչինչ է այն վարչական ակտը, որ մ առկա են, մասնավորապես՝ հետեւյալ ակնառ

կոպիտ սխալները.

ա) ակտից հստակ չի երեւ մ կամ ﬕանշանակ պարզ չէ, թե որ վարչական մարﬕնն է դա ընդ նել.
բ) ակտն ընդ նել է ոչ իրավաս

վարչական մարﬕնը.

գ) ակտից պարզ չէ, թե դա որոշակիորեն

մ է հասցեագրված, կամ հայտնի չէ, թե ինչ հարց է կարգավոր մ.

դ) ակտով դրա հասցեատիրոջ վրա դրվ մ է ակնհայտ ոչ իրավաչափ պարտական թյ ն, կամ նրան տրամադրվ մ է ակնհայտ ոչ
իրավաչափ իրավ նք։
2. Առ ոչինչ վարչական ակտն ընդ նման պահից իրավաբանական

ժ չ նի եւ ենթակա չէ կատարման կամ կիրառման։

3. Առ ոչինչ վարչական ակտը չկատարելը չի կարող առաջացնել որեւէ պատասխանատվ թյ ն այն անձանց համար,
հասցեագրված է։

մ

Առ ոչինչ վարչական ակտի կատար մը կամ կիրառ ﬓ առաջացն մ է օրենքով սահմանված պատասխանատվ թյ ն։
4. Առ ոչինչ վարչական ակտն ընդ նած վարչական մարﬕնը պարտավոր է իր նախաձեռն թյամբ կամ արդարացված շահ
ցանկացած անձի դիմ ﬕ հիման վրա անհապաղ հաստատել այդ ակտի առ ոչինչ լինելը։

նեցող

Հոդված 63. Ոչ իրավաչափ վարչական ակտն անվավեր ճանաչելը
1. Անվավեր է առ ոչինչ չհամարվող այն ոչ իրավաչափ վարչական ակտը, որն ընդ նվել է՝
ա) օրենքի խախտմամբ, այդ թվ մ` օրենքի սխալ կիրառման կամ սխալ ﬔկնաբանման հետեւանքով.
բ) կեղծ փաստաթղթերի կամ տեղեկ թյ նների հիման վրա, կամ եթե ներկայացված փաստաթղթերից ակնհայտ է, որ ըստ է թյան
պետք է ընդ նվեր այլ որոշ մ։
2. Ս յն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված ոչ իրավաչափ վարչական ակտը կարող է անվավեր ճանաչվել այդ ակտն ընդ նող
վարչական մարﬓի կամ դրա վերադաս մարﬓի կողﬕց, ինչպես նաեւ դատական կարգով։
3. Ոչ իրավաչափ վարչական ակտը չի կարող անվավեր ճանաչվել, եթե ակտի հասցեատերն իրավ նք նի վստահել վարչական
ակտի գոյ թյանը, եւ վերջինիս գործող թյան ﬔջ գտնվելը չի կարող ﬖաս պատճառել որեւէ անձի իրավ նքներին, Հայաստանի
Հանրապետ թյանը կամ որեւէ համայնքի։
Վարչական ակտի հասցեատերը վարչական ակտի գոյ թյանը վստահել իրավ նք նի, եթե վարչական ակտի հիման վրա
ստացածն արդեն իսկ օգտագործել կամ տնօրինել է, ինչպես նաեւ, եթե ակտի հիման վրա ստացածի հետ վերադարձնելը ﬖաս
կպատճառի վարչական ակտի հասցեատիրոջը։
4. Վարչական ակտի հասցեատերը վարչական ակտի գոյ թյանը վստահել

իրավ նք չ նի, եթե նա՝

ա) համապատասխան վարչական ակտի ընդ նմանը հասել է կաշառքի, սպառնալիքի կամ վարչական մարﬓի պաշտոնատար
անձին դիտավորյալ մոլոր թյան ﬔջ գցել ﬕջոցով.
բ) համապատասխան վարչական ակտի ընդ նմանը հասել է կեղծ կամ ոչ լրիվ փաստաթղթեր ներկայացնել
գ) նախապես իմացել է վարչական ակտի ոչ իրավաչափ լինել
տեղեկ թյ նների հիման վրա։

ﬕջոցով.

մասին կամ այդ մասին պարտավոր էր իմանալ՝ իր համար մատչելի

5. Որպես կանոն, վարչական ակտն անվավեր է ճանաչվ մ ամբողջ թյամբ։
Վարչական ակտը ﬕ մասով անվավեր կարող է ճանաչվել, եթե անվավեր չճանաչված մասը կարող է
ճանաչված մասի։

ժի ﬔջ ﬓալ առանց անվավեր

Եթե վարչական ակտն անվավեր է ճանաչվել ﬕ մասով, ապա ս յն հոդվածի կանոնները կիրառվ մ են ﬕայն դրա անվավեր
ճանաչված մասի նկատմամբ։
Հոդված 64. Ոչ իրավաչափ վարչական ակտն անվավեր ճանաչել

հետեւանքները

1. Ոչ իրավաչափ վարչական ակտն իրավաբանական ժը կորցն մ է ինչպես դրա անվավեր ճանաչել մասին որոշ մ ընդ նել ,
այնպես էլ վարչական ակտն ընդ նել պահից՝ ս յն մասի երկրորդ պարբեր թյամբ եւ ս յն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված
բացառ թյ ններով։
Ս յն օրենքի 63-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված դեպքեր մ ոչ իրավաչափ վարչական ակտն անվավեր է ճանաչվ մ այդ
ակտն ընդ նել պահից, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ։
Անվավեր ճանաչված ոչ իրավաչափ վարչական ակտը չի հանգեցն մ իրավաբանական հետեւանքների։ Սակայն եթե ﬕնչեւ ոչ
իրավաչափ վարչական ակտի անվավեր ճանաչելը դրա կատարման կամ կիրառման հետեւանքով որեւէ անձի կամ Հայաստանի
Հանրապետ թյանը կամ որեւէ համայնքի ﬖաս է պատճառվել, ապա դա ենթակա է հատ ցման ս յն օրենքի VII բաժնի
դր յթներին համապատասխան։
2. Բարենպաստ ոչ իրավաչափ վարչական ակտը, որի հիման վրա ծագ մ են ﬕաժամանակյա կամ ընթացիկ գ յքային
պարտական թյ ններ, կամ որն այդպիսի պարտական թյ նների համար նախադրյալ է համարվ մ, կարող է ժը կորցնել ﬕայն
դրա անվավեր ճանաչվել պահից, եթե այդ ակտով օգ տ ստացողը, վարչական ակտի նկատմամբ վստահ թյան իրավ նքի ժով,
արդեն ձեռք է բերել տրամադրված օգ տները կամ տնօրինել է գ յքը, որի հետեւանքով դրանք չեն կարող վերադարձվել, կամ
վերադարձվել
դեպք մ կարող է էական ﬖաս պատճառվել օգ տ ստացողին։ Այս դեպք մ կիրառվ մ են Հայաստանի
Հանրապետ թյան քաղաքացիական օրենսգրքի անհիﬓ հարստացման վերաբերյալ դր յթները։
Հատ ցման ենթակա օգ տի չափը պետք է սահմանի այն վարչական մարﬕնը, որն անվավեր է ճանաչել ոչ իրավաչափ վարչական
ակտը։
Ընդ որ մ, օգ տ ստացողը չի կարող հղ մ կատարել վստահ թյան իրավ նքի վրա, եթե վարչական մարﬕնը բավարար
ապաց յցներ նի, որ օգ տ ստացող անձը համապատասխան վարչական ակտի ընդ նմանը հասել է ս յն օրենքի 63-րդ հոդվածի
4-րդ մասով նախատեսված խախտ ﬓերի ﬕջոցով։
3. Եթե ոչ իրավաչափ վարչական ակտն անվավեր է ճանաչվել ﬕայն ﬕ մասով, ապա ս յն հոդվածով նախատեսված հետեւանքները
տարածվ մ են վարչական ակտի անվավեր ճանաչված մասի վրա։
Հոդված 65. Ոչ իրավաչափ վարչական ակտն անվավեր ճանաչել

ժամկետը

Ոչ իրավաչափ վարչական ակտը կարող է անվավեր ճանաչվել 6 ամսվա ընթացք մ այն օրվանից, երբ իրավաս
մարﬕնն իմացել է այն փաստերի մասին, որոնք վարչական ակտն անվավեր ճանաչել հիմք կարող էին դառնալ:
Հոդված 66. Իրավաչափ վարչական ակտի

վարչական

ժը կորցնելը

1. Իրավաչափ է այն վարչական ակտը, որն ընդ նվել է օրենքի պահանջներին համապատասխան։
2. Միջամտող իրավաչափ վարչական ակտը կարող է ժը կորցնել, բացառ թյամբ այն դեպքերի, երբ պետք է նորից ընդ նվի
ﬕեւն յն բովանդակ թյամբ նոր վարչական ակտ, կամ եթե այդ ակտի ժը կորցրած ճանաչելն արգելվ մ է օրենքով նախատեսված
այլ պատճառներով։
3. Բարենպաստ իրավաչափ վարչական ակտը կարող է

ժը կորցնել, եթե՝

ա) օրենքի փոփոխ թյան պատճառով վերան մ է տվյալ վարչական ակտի անհրաժեշտ թյ նը, կամ դադար մ է այդ ակտի
գործող թյ նը.
բ)
ժը կորցրած ճանաչելը թ յլատրվ մ է օրենքով կամ պայմանավորված է իրավաչափ վարչական ակտ մ այդպիսի
վերապահմամբ.
գ) վարչական ակտի հետ կապված է օրենքով նախատեսված որեւէ պարտական թյ ն, որը պետք է կատարեր այդ ակտի
հասցեատերը, սակայն չի կատարել կամ պատշաճ չի կատարել.
դ) ակտի ընդ ն ﬕց հետո՝ փաստական հանգամանքների փոփոխ թյան հետեւանքով, վարչական մարﬕնն իրավ նք կ նենար
չընդ նել տվյալ վարչական ակտը, եւ եթե վարչական ակտի ժը չկորցնել դեպք մ կարող է խախտվել գերակայող հանրային
շահը.

ե) նորմատիվ իրավական ակտի փոփոխ թյան հետեւանքով վարչական մարﬕնն իրավ նք կ նենար չընդ նել
տվյալ
վարչական ակտը, քանի դեռ այդ վարչական ակտի հասցեատերը չի օգտվել վարչական ակտով տրամադրված օգ տներից, կամ
նրա նկատմամբ դեռեւս չեն կատարվել այն գործող թյ նները, որոնք վարչական ակտով երաշխավորված են եղել, եւ եթե
վարչական ակտն ժը չկորցնել դեպք մ կարող է խախտվել գերակայող հանրային շահը.
զ) անհրաժեշտ է վերացնել այլ անձանց կյանքի, առողջ թյան կամ սեփական թյան, ինչպես նաեւ պետ թյան անվտանգ թյան
կամ առանձնապես կարեւոր հանրային շահերի պաշտպան թյան համար ծանր հետեւանքները կամ խ սափել դրանց
առաջաց ﬕց։
Հոդված 67. Վարչական ակտը վերանայելը վերադաս թյան կարգով
Վարչական մարﬓի ընդ նած վարչական ակտի վերաբերյալ բողոքի բացակայ թյան դեպք մ այդպիսի ակտ ընդ նած վարչական
մարﬓի վերադաս վարչական մարﬕնը (պաշտոնատար անձ), վերահսկող թյան կարգով եւ իր նախաձեռն թյամբ, իրավ նք նի
վերանայել ստորադաս վարչական մարﬓի ընդ նած վարչական ակտը` իրավաչափ թյան ստ գման նպատակով։
Հոդված 68. Փաստաթղթերը եւ իրերը վերադարձնելը
1. Այն փաստաթղթերը եւ իրերը, որոնք տրվել են անվավեր կամ ժը կորցրած ճանաչված վարչական ակտի հիման վրա, դրանք
տիրապետող անձանց կողﬕց ենթակա են վերադարձման, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ։
Եթե փաստաթղթերը ս յն հոդվածի համաձայն չեն վերադարձվ մ, ապա ակտն ընդ նած վարչական մարﬕնն իրավ նք
պաշտոնական հրապարակման ﬕջոցով հայտարարել , որ տվյալ վարչական ակտն այլեւս չի գործ մ։

նի

2. Փաստաթղթերը վերադարձնելիս, դրանց տիրապետողի ցանկ թյամբ, վարչական մարﬕնը պարտավոր է տալ այդ փաստաթղթի
պատճենը` դրա վրա համապատասխան նշ մ կատարելով եւ իր կնիքով հաստատելով։

ԲԱԺԻՆ IV
ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ՎԱՐ
ԳԼ

ՅԹԸ
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ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

Հոդված 69. Բողոքարկման իրավ նքը
Անձինք իրենց իրավ նքները պաշտպանել նպատակով իրավ նք
գործող թյ նը կամ անգործ թյ նը (այս հետ՝ ակտ):

նեն բողոքարկել

վարչական ակտերը, վարչական մարﬓի

Հոդված 70. Բողոքարկման կարգը
1. Ակտը կարող է բողոքարկվել վարչական կամ դատական կարգով։
2. Վարչական կարգով բողոք կարող է ներկայացվել ակտն ընդ նած՝
ա) վարչական մարﬕն.
բ) վարչական մարﬓի վերադաս վարչական մարﬕն:
Եթե ակտը բողոքարկվել է ակտն ընդ նած վարչական մարﬕն եւ (կամ) բողոքարկվող ակտն ընդ նած վարչական մարﬓի
վերադաս վարչական մարﬕն, ապա բողոքը ենթակա է քննարկման բողոքարկվող ակտն ընդ նած վարչական մարﬓի վերադաս
վարչական մարﬓ մ: Այդ դեպք մ բողոքարկվող ակտն ընդ նած վարչական մարﬓ մ բողոքի առնչ թյամբ հար ցված վար յթը
ենթակա է կարճման:
3. Եթե ակտը բողոքարկվել է վարչական եւ դատական կարգով ﬕաժամանակ, ապա բողոքը ենթակա է դատական քնն թյան, որի
դեպք մ վարչական մարﬓ մ սկսված վար յթը կարճվ մ է։
Հոդված 71. Բողոքարկման ժամկետները

1. Վարչական բողոքը կարող է բերվել՝
ա) վարչական ակտն

ժի ﬔջ մտնել

օրվանից 6 ամսվա ընթացք մ.

բ) վարչական մարﬓի կողﬕց գործող թյ ն կատարել
գ) վարչական մարﬓի կողﬕց անգործ թյ ն ց ցաբերել

օրվանից ﬔկ ամսվա ընթացք մ.
օրվանից 3 ամսվա ընթացք մ.

դ) գրավոր վարչական ակտ մ դրա բողոքարկման ժամկետը նշված չլինել
ﬔկ տարվա ընթացք մ։

դեպք մ՝ վարչական ակտի

ժի ﬔջ մտնել

օրվանից

2. Ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ նշված ժամկետները բաց թողնել ց հետո ակտը դառն մ է անբողոքարկելի։ Բողոքարկման
ժամկետը կարող է վերականգնվել հարգելի պատճառով բաց թողնվել դեպք մ։
Բողոքարկման ժամկետի բաց թողնելը հարգելի համարել
պատճառներով բողոքարկման ժամկետը բաց թողնելը։

հանգամանք կարող է դառնալ վար յթի մասնակցից անկախ

Բողոքարկման ժամկետը բաց թողնել
պատճառը (պատճառներ) վերացնել ց հետո վար յթի մասնակիցը կարող է
ներկայացնել 15 օրվա ընթացք մ՝ նշելով ժամկետը բաց թողնել պատճառը (պատճառներ)։ Վարչական մարﬕնը, որի վար
է գտնվ մ վարչական բողոքը, վերականգն մ է բաց թողնված ժամկետը եւ բողոքն ըստ է թյան քննարկ մ եւ լ ծ մ
բողոքով կամ բողոքի քննարկման ընթացք մ հիﬓավորվ մ է բողոք բերողից անկախ պատճառներով (նրա
բացակայ թյամբ) բողոքարկման ժամկետը բաց թողնել հանգամանքը։

բողոք
յթ մ
է, եթե
ﬔղքի

Բողոքարկման ժամկետը լրանալ ց ﬔկ տարի անցնել ց հետո վար յթի մասնակիցը կորցն մ է բողոքարկման ժամկետը հարգելի
պատճառներով բաց թողնել հիﬓավորմամբ բողոք բերել իրավ նքը, բացառ թյամբ այն դեպքերի, երբ բողոք բերել ժամկետը
բաց թողնելը կապված է անհաղթահարելի ժի առաջացրած հետեւանքների հետ։
Հոդված 72. Բողոքին ներկայացվող պահանջները
Բողոքը պետք է պար նակի՝
ա) այն վարչական մարﬓի անվան մը, որին ներկայացվ մ է բողոքը.
բ) բողոք բերող ֆիզիկական անձի ան նը, ազգան նը, նրա հասցեն, իսկ իրավաբանական անձի դեպք մ՝ իրավաբանական անձի
անվան մը, գտնվել վայրը, նրա ան նից բողոք բերող անձի ան նը, ազգան նը եւ պաշտոնը.
գ) բողոքարկման առարկան.
դ) բողոք բերողի պահանջը.
ե) բողոքին կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը.
զ) բողոքը կազﬔլ

տարին, աﬕսը եւ ամսաթիվը.

է) բողոք բերող անձի ստորագր թյ նը, իրավաբանական անձի դեպք մ՝ նրա ան նից բողոք բերող անձի ստորագր թյ նը եւ
իրավաբանական անձի կնիքը:
Հոդված 73. Վարչական մարﬓի որոշ մը բողոքի վերաբերյալ
1. Բողոքի հիման վրա իրականացվող վարչական վար յթը հար ցվ մ է բողոքը վարչական մարﬓ մ մ տքագրել

օրը։

2. Վարչական մարﬕնը բողոքն ընդ նելիս պարտավոր է ստ գել բողոքի համապատասխան թյ նը ս յն օրենքի 70-րդ հոդվածի
պահանջներին եւ պարզել՝ արդյոք բողոքը բերվել է ս յն օրենքի 71-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետ մ:
3. Բողոքի վերաբերյալ որոշ մ կայացնելիս բողոքը թողնվ մ է առանց քննարկման, եթե դա ներկայացված է ս յն օրենքով
սահմանված ժամկետը լրանալ ց հետո, եւ ժամկետը բաց թողնելը, ս յն օրենքի 71-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով,
հարգելի չի ճանաչվել։ Մնացած դեպքեր մ կիրառվ մ են դիմ ﬓերի վերաբերյալ վարչական մարﬓի որոշ ﬓերի համար
սահմանված ընդհան ր կանոնները:

4. Վերադաս վարչական մարﬕնը պարտավոր է վար յթ հար ցել ց հետո ստորադաս վարչական մարﬓից անհապաղ պահանջել
վարչական վար յթի վերաբերյալ գործը (նյ թերը)։ Ստորադաս վարչական մարﬕնը պարտավոր է այդ պահանջն ստանալ ց
հետո` 5-օրյա ժամկետ մ, վարչական գործը (նյ թեր) ներկայացնել վերադաս վարչական մարﬕն:
Հոդված 74. Վարչական բողոք բերել

իրավական հետեւանքները

1. Վարչական բողոք բերելը կասեցն մ է բողոքարկվող վարչական ակտի կատար մը, բացառ թյամբ`
ա) օրենքով նախատեսված այն դեպքերի, երբ վարչական ակտը ենթակա է անհապաղ կատարման.
բ) այն դեպքերի, երբ անհապաղ կատար ﬓ անհրաժեշտ է հանրային շահերից ելնելով:
Ս յն մասի «ա» կետով նախատեսված դեպք մ վարչական ակտի անհապաղ կատարման պահանջը (շահը) պետք է հիﬓավորվի
գրավոր: Հիﬓավոր մ չի պահանջվ մ, եթե վարչական ակտի կատար մը կասեցնել հետեւանքով կարող է անﬕջականորեն
վտանգվել անձանց կյանքը, առողջ թյ նը կամ սեփական թյ նը, եւ այդ վտանգը կանխել
համար վարչական մարﬕնը
հարկադրված կլինի ձեռնարկել արտակարգ ﬕջոցներ, ինչպես նաեւ, երբ վտանգն արդեն իսկ առաջացել է։
Ս յն մասի «բ» կետով նախատեսված դեպք մ, վարչական մարﬓի նախաձեռն թյամբ կամ պատասխանողի դիմ ﬕ հիման վրա,
վարչական ակտի կատար մը կարող է չկասեցվել:
2. Վարչական մարﬕնը կարող է վարչական ակտի գործող թյ նը չկասեցնել վերաբերյալ պատճառաբանված որոշ մ ընդ նել,
եթե բողոքը բերվել է ﬕայն վարչական ակտի կատար մը կասեցնել նպատակով:
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Հոդված 75. Վարչական բողոքի քննարկման կարգը եւ սահմանները
1. Վարչական բողոքի քննարկ ﬓ իրականացվ մ է ս յն օրենքի II բաժնով սահմանված դր յթներին համապատասխան, եթե ս յն
բաժնով այլ բան նախատեսված չէ:
2. Վարչական բողոքը քննարկվ մ է բողոքարկված վարչական ակտի իրավաչափ թյան տեսանկյ նից, հայեցողական
լիազոր թյան իրականացման դեպք մ՝ նաեւ նպատակահարմար թյան տեսանկյ նից:
3. Վարչական մարﬕնը վարչական բողոքը քննարկելիս առաջնորդվ մ է ինչպես գործ մ առկա, այնպես էլ լրաց ցիչ ներկայացվող
ապաց յցներով:
Հոդված 76. Վարչական բողոքի վերաբերյալ ըստ է թյան որոշ մ ընդ նելը
Վարչական մարﬕնը, վարչական բողոքը քննարկելով, իրավաս

է՝

ա) բավարարել բողոքն ամբողջ թյամբ կամ մասնակիորեն եւ ընդ նել նոր վարչական ակտ կամ հանձնարարել ստորադաս
վարչական մարﬓին՝ ընդ նել նոր վարչական ակտ.
բ) ﬔրժել բողոքը՝ վարչական ակտը թողնելով անփոփոխ.
գ) ﬔրժել բողոքը կամ գործող թյ նը ճանաչել ոչ իրավաչափ եւ վերացնել դրա հետեւանքները.
դ) ﬔրժել բողոքը կամ պարտադրել կատարել

հայցվող գործող թյ նը:

Հոդված 77. Վարչական ակտի բեկանման հիմքերը
1. Վարչական ակտի բեկանման հիմքերն են՝
ա) ս յն օրենքի 63-64-րդ եւ 67-րդ հոդվածներով սահմանված հիմքերը.

բ) վարչական վար յթը դրա իրավ նքը չ նեցող պաշտոնատար անձի կողﬕց իրականացված լինելը, նաեւ այն դեպք մ, եթե դա
իրականացրել է կոլեգիալ մարﬕնը, որի կազմ մ եղել է վար յթին մասնակցել իրավ նք չ նեցող պաշտոնատար անձը.
գ) վարչական ակտը վար յթն իրականացրած պաշտոնատար անձի (անձինք) կողﬕց ստորագրված չլինելը կամ ստորագրել
իրավ նք չ նեցող անձի (անձինք) կողﬕց ստորագրված լինելը:
2. Ընթացակարգային նորﬔրը խախտելը վարչական ակտի բեկանման հիմք կարող են դառնալ, եթե այդ խախտ ﬓերը հանգեցրել
են կամ կարող էին հանգեցնել այլ որոշ մ ընդ նել ։
3. Վարչական ակտը կարող է բեկանվել մասնակիորեն, եթե վարչական ակտ մ առկա են ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ նշված
հիմքերը, եւ դրանք բեկանել ց հետո չբեկանված մասը կարող է ինքն ր յն գործել:

ԲԱԺԻՆ V
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Հոդված 78. Վարչական հարկադրանքը
1. Որեւէ գործող թյ ն կատարել ն կամ որեւէ գործող թյան կատար ﬕց ձեռնպահ ﬓալ ն ղղված վարչական ակտը կարող է
հարկադրաբար ի կատար ածվել ս յն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հարկադրանքի ﬕջոցների կիրառմամբ:
2. Հարկադրանքի ﬕջոցներն են՝
ա) գործող թյ նն այլ անձի կողﬕց կատարելը (փոխարինող գործող թյ ն).
բ) տ գանքը.
գ) անﬕջական հարկադրանքը:
3. Հարկադրանքի ﬕջոցը պետք է համաչափ լինի դրա նպատակին: Հարկադրանքի ﬕջոցը պետք է ընտրվի այնպես, որպեսզի
պարտավոր անձի եւ հանր թյան ﬖասները հասցվեն նվազագ յնի:
Հոդված 79. Պարտավոր անձը
Պարտավոր անձը որոշակի գործող թյ ն կատարել
ընդ նված վարչական ակտի հասցեատերն է:

կամ որեւէ գործող թյ ն կատարել ց ձեռնպահ ﬓալ

վերաբերյալ

Հոդված 80. Կատարողական մարﬕնը
1. Վարչական ակտի հարկադիր կատար ﬓ իրականացն մ է այդ ակտն ընդ նած վարչական մարﬕնը, բացառ թյամբ օրենքով
նախատեսված դեպքերի:
2. Վարչական ակտն ընդ նած մարﬕնն ի կատար է ած մ նաեւ բողոքների վերաբերյալ վերադաս վարչական մարﬓի ընդ նած
վարչական ակտերը:
Հոդված 81. Փոխարինող գործող թյ նը
Եթե որեւէ գործող թյ ն կատարել վերաբերյալ վարչական ակտով նախատեսված պարտական թյ նը պարտավոր անձը չի
կատար մ, բայց դրա կատար մը հնարավոր է ﬔկ այլ անձի կողﬕց, ապա կատարողական մարﬕնը կարող է վերջինիս
հանձնարարել կատարել այդ գործող թյ նը պարտավոր անձի հաշվին:
Պարտավոր անձի հաշվին կատարողական մարﬕնն ինքը կարող է կատարել այդ գործող թյ նը, եթե դա հնարավոր է, եւ եթե
օրենքով այլ բան նախատեսված չէ։
Հոդված 82. Տ գանքը

1. Եթե գործող թյ նը չի կարող կատարել նաեւ ﬔկ այլ անձ, ապա պարտավոր անձի նկատմամբ կարող է նշանակվել տ գանք:
2. Տ գանք կարող է նշանակվել նաեւ, եթե պարտավոր անձը ձեռնպահ չի ﬓ մ որեւէ գործող թյ ն կատարել ց, որի վերաբերյալ
համապատասխան վարչական ակտ է ընդ նվել:
3. Ս յն հոդվածով նախատեսված դեպքեր մ տ գանք կարող է նշանակվել նվազագ յն աշխատավարձի հիսնապատիկից ﬕնչեւ
հինգհարյ րապատիկի չափով:
4. Տ գանքը կարող է նշանակվել ﬕայն դատարանի վճռով՝ վարչական մարﬓի պահանջի հիման վրա։
Հոդված 83. Անﬕջական հարկադրանքը
Եթե փոխարինող գործող թյ նը կամ տ գանքը չի կարող հասնել իր նպատակին կամ օբյեկտիվ հանգամանքների բերմամբ չի
կարող կիրառվել, ապա օրենքով համապատասխան լիազոր թյ ն
նեցող վարչական մարﬕնը կարող է անﬕջականորեն
հարկադրել կատարել համապատասխան գործող թյ նը կամ արգելել կատարել որոշակի գործող թյ ն։
Հոդված 84. Հարկադրանքի ﬕջոցներ կիրառել

մասին նախազգ շացնելը

1. Պարտավոր անձը հարկադրանքի ﬕջոցների կիրառման մասին պետք է նախազգ շացվի: Նախազգ շացման ﬔջ պետք է
սահմանվի համապատասխան պարտական թյ նը կատարել
ժամկետը, որի ընթացք մ պարտավոր անձին կարող է
հնարավոր թյ ն տրվել, որպեսզի նա դա կատարի իր համար ընդ նելի եւ օրենքով չարգելված եղանակներով:
2. Փոխարինող գործող թյան կատարման առիթով նախազգ շացման ﬔջ պետք է նշվի ծախսերի նախահաշիվը, որը չի կարող
խոչընդոտել հետագա պահանջներ ներկայացնել համար, եթե փոխարինող գործող թյան կատար ﬓ առաջացնի ավելի ﬔծ
ծախսեր:
3. Տ գանք կիրառել

նախազգ շացման ﬔջ պետք է նշվի տ գանքի որոշակի չափը։

4. Նախազգ շաց մը կարող է կրկնվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ պարտական թյ նը չի կատարվել, կամ կատարողական
մարﬕնը չի դիﬔլ անﬕջական հարկադրանքի ﬕջոցի կիրառմանը: Այդ ընթացք մ նախազգ շաց մը կարող է փոփոխ թյ ններ
կրել։
5. Նախազգ շաց մը պետք է կազմվի գրավոր եւ ս յն օրենքով վարչական ակտերի հանձնման համար սահմանված կարգով
հանձնվի պարտավոր անձին։
Հոդված 85. Հարկադրանքի ﬕջոցներ նշանակելը
Հարկադրանքի ﬕջոցները նշանակվ մ են այդ ﬕջոցների կիրառման մասին նախազգ շացմամբ սահմանված ժամկետ մ
պարտավոր անձի կողﬕց համապատասխան պարտական թյ նը չկատարվել դեպք մ։
Հոդված 86. Հարկադրանքի ﬕջոցներ կիրառելը
1. Նշանակված հարկադրանքի ﬕջոցը կիրառվ մ է դրա նշանակմանը համապատասխան:
2. Եթե պարտավոր անձը փոխարինող գործող թյան կամ անﬕջական հարկադրանքի կիրառման ժամանակ դիմադր թյ ն է ց յց
տալիս, ապա դա կարող է հաղթահարվել ժի կիրառմամբ՝ օրենքով սահմանված կարգով:
Այդ դեպք մ, կատարողական մարﬓի պահանջով, համապատասխան մարﬕնները պարտավոր են օգն թյ ն ց յց տալ
դիմադր թյ նը հաղթահարել համար:
3. Երբ կատար մը հասն մ է իր նպատակին, կատարողական վար յթն ավարտվ մ է։

ԳԼ

Խ 13.

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ
Հոդված 87. Հանրային իրավական դրամական պահանջները

Հանրային իրավական դրամական պահանջները, օրենքով սահմանված կարգով, վարչական ակտերի հիման վրա Հայաստանի
Հանրապետ թյան պետական կամ համայնքային բյ ջե պարտադիր կարգով դրամական գ մարներ վճարել պահանջներն են
(այս հետ` դրամական պահանջներ ):
Հոդված 88. Դրամական պահանջների կատարման կարգը
Դրամական պահանջները ենթակա են կատարման դատական ակտերի հիման վրա՝ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման
մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով սահմանված կարգով։
Հոդված 89. Պարտական թյ նը կրող անձը
Դրամական պահանջներով նախատեսվող գ մարների վճարման համար պարտական թյ նը կր մ է այն անձը, ով պարտավոր է
այդ գ մարը վճարել՝
ա) իր համար կամ իր կողﬕց թ յլ տրված խախտ ﬓերի համար.
բ) ﬔկ այլ անձի փոխարեն։
ԲԱԺԻՆ VI
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ
ԳԼ

Խ 14.

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
Հոդված 90. Վարչական ծախսերը
Վարչական ծախսերն են վարչական վար յթ մ գործի քննարկման համար օրենքով սահմանված դեպքեր մ եւ կարգով վճարվող
պետական կամ տեղական տ րքը, ինչպես նաեւ ս յն գլխով սահմանված այլ ծախսեր:
Հոդված 91. Վարչական վար յթի վերաբերյալ գործերով տ րք վճարելը
1. Դիմողը, օրենքով նախատեսված դեպքեր մ՝ նաեւ երրորդ անձինք, վարչական վար յթի վերաբերյալ գործի քննարկման համար
պարտավոր են օրենքով սահմանված չափով եւ կարգով մ ծել պետական կամ տեղական տ րք:
2. Վարչական վար յթի ընթացք մ պետական եւ տեղական տ րք վճարել , դա վերադարձնել կարգը, չափը, տ րք վճարել ց
ազատել , վճար մը հետաձգել կամ տարաժամկետել եւ դրա չափը նվազեցնել հարցերը կարգավորվ մ են օրենքով:
Հոդված 92. Վարչական վար յթ մ կատարվող այլ ծախսեր
1. Վարչական վար յթի ընթացք մ կատարվող այլ ծախսերն այն ծախսերն են, որոնք կապված են՝
ա) վարչական ակտը կամ այլ փաստաթղթեր դրանց հասցեատերերին հանձնել , ինչպես նաեւ վկաներ, փորձագետներ եւ
թարգմանիչներ հրավիրել հետ.
բ) հրապարակային հայտարար թյ ններ անել , վարչական ակտը հրապարակել հետ.
գ) վարչական ակտի կամ վար յթի հետ առնչ թյ ն
լ սապատճեններ եւ քաղվածքներ կատարել հետ.
դ) վար յթին մասնակց թյ ն ապահովել
հեռախոսազանգեր ղարկել եւ հղել հետ.

նեցող այլ փաստաթղթերի լրաց ցիչ օրինակներ, դրանց պատճեններ,

կամ վար յթի հետ կապված այլ նպատակով հեռագրեր եւ ﬕջքաղաքային

ե) գործ ղ ﬓերի առնչ թյամբ առաջացող ճանապարհածախսը հոգալ

հետ.

զ) այլ վարչական մարﬕններ կամ այլ անձանց՝ նրանց կողﬕց ց յց տրված օգն թյան կամ ծառայ թյ նների համար վճար ﬓեր
կատարել հետ.
է) իրեր տեղափոխել

կամ պահպանել

հետ.

ը) վարչական մարﬓի կողﬕց կատարողական վար յթ իրականացնել

հետ.

թ) վարչական վար յթի ընթացք մ փորձագետներին եւ թարգմանիչներին վարձատրել

հետ։

2. Ս յն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված ծախսերը կատար մ է վարչական վար յթն իրականացնող մարﬕնը, իսկ փորձագետ
կամ թարգմանիչ հրավիրել հետ կապված ծախսերը հատ ցվ մ են ս յն օրենքի 93-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով։
Վարչական գործի նյ թերից պատճեններ, լ սապատճեններ, քաղվածքներ կատարել հետ կապված ծախսերը կր մ է դրանց
նկատմամբ պահանջ ներկայացրած անձը։ Այդ դեպք մ ծախսերի չափը չպետք է գերազանցի պատճենահանման,
լ սապատճենահանման կամ քաղվածք կատարել համար վարչական մարﬓի կատարած փաստացի ծախսերի չափը։
Հոդված 93. Վարչական վար յթի ընթացք մ վկաներին, փորձագետներին եւ թարգմանիչներին վճարվող գ մարները
1. Վարչական վար յթի ընթացք մ իրենց կատարած աշխատանքների համար փորձագետները եւ թարգմանիչները վարձատրվ մ
են, եթե այդ աշխատանքները չեն մտն մ տվյալ վարչական մարﬓ մ նրանց ծառայողական կամ աշխատանքային
պարտական թյ նների ﬔջ:
2. Վկաներին, փորձագետներին եւ թարգմանիչներին վճար ﬓեր տրվ մ են Հայաստանի Հանրապետ թյան բյ ջեից կամ
համապատասխան համայնքի բյ ջեից՝ կախված այն հանգամանքից, թե որ վարչական մարﬕնն է հրավիրել այդ անձանց
(պետական, թե տեղական ինքնակառավարման մարﬕն):
Եթե փորձագետին կամ թարգմանչին հրավիրել է վարչական վար յթի որեւէ մասնակից, ապա համապատասխան ծախսերը կր մ է
այդ մասնակիցը։
3. Ս յն հոդվածով նախատեսված անձանց համապատասխան վճար ﬓերը կատարվ մ են Հայաստանի Հանրապետ թյան
կառավար թյան սահմանած կարգով եւ չափով, իսկ վարչական վար յթի մասնակիցներից որեւէ ﬔկի կողﬕց հրավիրված լինել
դեպք մ՝ հրավիրողի եւ հրավիրվողի ﬕջեւ ձեռք բերված պայմանավորված թյամբ սահմանված կարգով եւ չափով:
Հոդված 94. Փոխօգն թյան ծախսերը
Փոխօգն թյ ն ց ցաբերել

հետ կապված ծախսերը կր մ է փոխօգն թյ նը ց ցաբերող վարչական մարﬕնը:

ԲԱԺԻՆ VII
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎ

ԹՅ

ՆԸ ՎԱՐՉԱՐԱՐ
ԳԼ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎ

ԹՅ

ԹՅԱՄԲ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՄԱՐ
Խ 15.

Ն ԿՐՈՂԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎ

ԹՅԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ, ՎՆԱՍԸ ՀԱՏ

ՑԵԼԸ

Հոդված 95. Պատասխանատվ թյ ն կրողը եւ պատասխանատվ թյան հիմքերը
1. Վարչական մարﬕնների կողﬕց իրականացվող վարչարար թյան հետեւանքով անձանց պատճառված ﬖասը ենթակա է
հատ ցման՝ ս յն բաժնի դր յթներին համապատասխան։
2. Ոչ իրավաչափ վարչարար թյան, իսկ ս յն բաժնով նախատեսված դեպքեր մ՝ նաեւ իրավաչափ վարչարար թյան հետեւանքով
անձանց պատճառված ﬖասի համար պատասխանատվ թյ նը կր մ է՝
ա) Հայաստանի Հանրապետ թյ նը՝ ս յն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» եւ «բ» կետեր մ նշված վարչական մարﬕնների
դեպք մ.
բ) համապատասխան համայնքը՝ ս յն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետ մ նշված վարչական մարﬕնների դեպք մ:
3. Ս յն հոդվածի 2-րդ մասի «ա» կետով նախատեսված դեպք մ ﬖասի հատ ց մը կատարվ մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան
պետական բյ ջեի, իսկ «բ» կետով նախատեսված դեպք մ՝ համապատասխան համայնքային բյ ջեի ﬕջոցների հաշվին:

4. Ս յն օրենքի 106-108-րդ հոդվածներով եւ 109-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքեր մ բաց թողնված օգ տը ենթակա
չէ հատ ցման:
Հոդված 96. Վնասի հատ ցման նախապայմանը
Վնասի հատ ց մ չի իրականացվ մ, քանի դեռ վարչական մարﬓի իրավական ակտը, գործող թյ նը կամ անգործ թյ նը, որով
անձին ﬖաս է հասցվել, սահմանված կարգով ոչ իրավաչափ չի ճանաչվել, բացառ թյամբ ս յն օրենքի 109-րդ հոդվածով
նախատեսված դեպքերի:
Հոդված 97. Վնասի հատ ցման եղանակները
Վնասի հատ ց ﬓ իրականացվ մ է վարչարար թյամբ առաջացած հետեւանքները վերացնել
հատ ցել եղանակով:

կամ դրամական ﬕջոցներով

Հոդված 98. Հետեւանքները վերացնելը
1. Եթե ﬖասը որեւէ փաստացի դր թյան՝ ի ﬖաս անձի փոփոխ թյան ﬔջ է, ապա պատասխանատվ թյ ն կրողը պարտավոր է
վերացնել դրա առաջացրած հետեւանքները՝ նախկին դր թյան, իսկ եթե դա անհնար կամ անարդյ նավետ է, ապա դրան
համարժեք այլ դր թյան վերականգնման ﬕջոցով:
Նշված կանոնը կիրառվ մ է նաեւ այն դեպքեր մ, երբ պատասխանատվ թյ ն կրողի վարչարար թյան հետեւանքով առաջացած
դր թյ նը, օրենքի կամ այլ իրավական ակտի ընդ նման կամ փոփոխման ժով, ոչ իրավաչափ է դառն մ հետագայ մ, եւ այդ
դր թյան հետեւանքները կարող են վերագրվել տվյալ պատասխանատվ թյ նը կրողին եւ ենթակա չեն վերացման այլ կարգով:
2. Հետեւանքները վերացնելը բացառվ մ է, եթե փաստացի կամ իրավական հիմքերով հնարավոր չէ նախկին դր թյան
վերականգն մը, ինչպես նաեւ այն դեպք մ, երբ գոյ թյ ն նեցող դր թյ նը համապատասխան մ է անձի համար անվիճարկելի
դարձած վարչական ակտին:
3. Եթե անձը ﬔղք նի ոչ իրավաչափ դր թյան առաջացման համար, ապա նա հետեւանքների վերաց մ կարող է պահանջել, եթե
ցանկան մ է եւ ի վիճակի է կրել հետեւանքների վերացման` իր ﬔղքով առաջացած ծախսերի մասնաբաժինը:
Եթե անձի ﬔղքով առաջացած ծախսերը գերազանց մ են պատասխանատվ թյ ն կրողի ﬔղքով առաջացած ծախսերի չափը, ապա
հետեւանքների վերացման պահանջ չի կարող ներկայացվել, իսկ անձը կարող է հատ ց մ պահանջել` ս յն օրենքի 99-րդ հոդվածի
2-րդ մասի դր յթներին համապատասխան:
Հոդված 99. Վնասի հատ ց մը դրամական ﬕջոցներով
1. Պատասխանատվ թյ ն կրողը ﬖասը հատ ց մ է դրամական ﬕջոցներով, եթե հետեւանքների վերաց մը հնարավոր կամ
բավարար չէ, կամ հետեւանքների վերացման համար անհրաժեշտ են ավելի ﬔծ ծախսեր, քան պատճառված գ յքային ﬖասը:
2. Վնասի հատ ց մ պահանջող անձը կր մ է ﬖասի հետեւանքների վերացման ծախսերն այն չափով, որ չափով դրանք առաջացել
են իր ﬔղքով:
Եթե անձն ի վիճակի չէ կրել այդ ծախսերը, ապա նա պարտավոր է ﬖասի հատ ցման պահանջը սահմանափակել այն ծախսերի
չափով, որոնք առաջացել են պատասխանատվ թյ ն կրողի ﬔղքով:
Հոդված 100. Վնասի հատ ցման պահանջ ներկայացնելը
1. Վնասի հատ ցման պահանջը պետք է ներկայացվի այն վարչական մարﬕն, որի վարչարար թյան հետեւանքով պատճառվել է
դա:
2. Վնասի հատ ցման պահանջը ներկայացվ մ է դիմ ﬕ ﬕջոցով, որի նկատմամբ կիրառվ մ են ս յն օրենքի 31-րդ հոդվածի
կանոնները:
Հոդված 101. Պահանջ ներկայացնել

ժամկետը

Վնասի հատ ցման պահանջը կարող է ներկայացվել այն պահից հետո` 3 տարվա ընթացք մ, երբ անձն իմացել է կամ պարտավոր
էր իմանալ իրեն պատճառված ﬖասի մասին, բայց ոչ շ, քան այն գործող թյան կատարման կամ անգործ թյ ն թ յլ տալ կամ
իրավական ակտն ժի ﬔջ մտնել պահից 10 տարին լրանալը, որով նրան ﬖաս է պատճառվել:

Հոդված 102. Պահանջը քննարկելը եւ լ ծելը
1. Վարչական մարﬓ մ ﬖասի հատ ցման պահանջը քննարկվ մ եւ լ ծվ մ է դիմ ﬕ քննարկման համար` ս յն օրենքով
սահմանված ընդհան ր կանոններին համապատասխան:
2. Վնաս կրած անձը վարչական մարﬓի կողﬕց հատ ցման պահանջն ամբողջ թյամբ կամ մասնակիորեն ﬔրժել կամ դիմ մը
չքննարկել
դեպք մ կարող է դա բողոքարկել՝ վարչական ակտը, վարչական մարﬓի գործող թյ նը կամ անգործ թյ նը
բողոքարկել համար` ս յն օրենքով սահմանված ընդհան ր կարգով:
Հոդված 103. Համապարտ պատասխանատվ թյ նը
Եթե ﬖասը պատճառել են ﬔկից ավելի պատասխանատվ թյ ն կրողներ, ապա ﬖաս կրած անձի առջեւ նրանք կր մ են
համապարտ պատասխանատվ թյ ն:
Հոդված 104. Ոչ գ յքային ﬖասի հատ ցման հիմքերը եւ կարգը
1. Ոչ իրավաչափ վարչարար թյամբ ֆիզիկական անձի ազատ թյ նը սահմանափակել , նրա անձեռնﬗելի թյ նը, բնակարանի
անձեռնﬗելի թյ նը, անձնական կամ ընտանեկան կյանքի անձեռնﬗելի թյ նը խախտել , նրա պատիվը, բարի համբավը կամ
արժանապատվ թյ նն արատավորել
ﬕջոցով ոչ գ յքային ﬖաս պատճառել
դեպքեր մ այդ անձն իրավ նք
նի
պահանջել դրամական ﬕջոցներով հատ ց մ կամ առաջացած հետեւանքների վերաց մ` ոչ իրավաչափ վարչարար թյամբ
պատճառված ոչ գ յքային ﬖասին համարժեք չափով:
2. Եթե ս յն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքեր մ ոչ գ յքային ﬖաս է պատճառվել ֆիզիկական անձի առողջ թյանը,
ապա նա կարող է դրամական ﬕջոցներով հատ ց մ պահանջել: Հատ ցման ծավալը որոշվ մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան
քաղաքացիական օրենսգրքի 1078-րդ հոդվածի 1-2-րդ մասերին համապատասխան:
3. Ֆիզիկական անձի մասնագիտական աշխատ նակ թյան լրիվ կամ մասնակի կորստի դեպք մ հատ ցման ենթակա գ մարի
չափը որոշվ մ է հետեւյալ կերպ.
ա) մասնագիտական աշխատ նակ թյան լրիվ կորստի դեպք մ ֆիզիկական անձին վճարվ մ է հատ ց մ` հիﬓական
աշխատանքի վայր մ նրա վերջին ﬔկ տարվա աշխատավարձի առնվազն 70 տոկոսի չափով` ﬕնչեւ տվյալ մասնագիտ թյան
համար սահմանված առավելագ յն տարիքի հասնելը, իսկ եթե դա սահմանված չէ, ապա ﬕնչեւ այն տարիքի հասնելը, որի դեպք մ
սովորաբար նրա հետ կարող են դադարեցվել տվյալ մասնագիտ թյամբ աշխատանքային իրավահարաբեր թյ նները.
բ) մասնագիտական աշխատ նակ թյան մասնակի կորստի դեպք մ ֆիզիկական անձին վճարվ մ է հատ ց մ` հիﬓական
աշխատանքի վայր մ նրա վերջին ﬔկ տարվա աշխատավարձի ոչ ավելի, քան 70 տոկոսի չափով` մասնագիտական
աշխատ նակ թյան կորստի աստիճանին համապատասխան, ﬕնչեւ անձի` ս յն մասի «ա» կետ մ նշված տարիքի հասնելը:
Եթե անձի մասնագիտական աշխատ նակ թյ նը վերականգնվ մ է, ապա նրան վճարվող հատ ց մը նվազեցվ մ է`
մասնագիտական աշխատ նակ թյան վերականգնման աստիճանին համապատասխան:
4. Մասնագիտական աշխատ նակ թյան բացակայ թյան դեպք մ հատ ցման ենթակա գ մարի չափը որոշվ մ է հետեւյալ
կերպ.
ա) ընդհան ր աշխատ նակ թյան լրիվ կորստի դեպք մ, եթե անձն աշխատել է, ապա վերջին աշխատանքի վայր մ նրա
տարեկան աշխատավարձի առնվազն 85 տոկոսի չափով` ﬕնչեւ անձի կենսաթոշակային տարիքի հասնելը.
բ) ընդհան ր աշխատ նակ թյան մասնակի կորստի դեպք մ, եթե անձն աշխատել է, ապա ընդհան ր աշխատ նակ թյան
կորստի աստիճանին համապատասխան` վերջին աշխատանքի վայր մ նրա տարեկան աշխատավարձի ոչ ավելի, քան 85 տոկոսի
չափով` ﬕնչեւ անձի կենսաթոշակային տարիքի հասնելը.
գ) ընդհան ր աշխատ նակ թյան լրիվ կորստի դեպք մ, եթե անձը չի աշխատել, ապա նվազագ յն աշխատավարձի
հազարապատիկի չափով.
դ) ընդհան ր աշխատ նակ թյան մասնակի կորստի դեպք մ, եթե անձը չի աշխատել, ապա ընդհան ր աշխատ նակ թյան
կորստի աստիճանին համապատասխան` նվազագ յն աշխատավարձի ոչ ավելի, քան հինգհարյ րապատիկի չափով։

Ընդհան ր աշխատ նակ թյան վերականգնման դեպք մ կիրառվ մ են ս յն հոդվածի 3-րդ մասի չորրորդ պարբեր թյան
կանոնները:
5. Մասնագիտական կամ ընդհան ր աշխատ նակ թյան լրիվ վերականգնման դեպք մ հատ ցման ենթակա գ մարի վճար մը
դադարեցվ մ է:
6. Անհատ ձեռնարկատիրոջ եւ իրավաբանական անձի գործարար համբավը արատավորել հետեւանքով նրանց պատճառված
գ յքային ﬖասը, ներառյալ՝ բաց թողնված օգ տը, ենթակա է հատ ցման` ս յն օրենքի 98-99-րդ հոդվածներին
համապատասխան:
Անհատ ձեռնարկատերը կամ իրավաբանական անձը ﬕաժամանակ կարող են դիﬔլ իրենց գործարար համբավի
պաշտպան թյամբ՝ Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացիական օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի 1-3-րդ, 5-6-րդ մասերին
համապատասխան:
7. Ս յն հոդվածով նախատեսված ﬖասի հատ ցման պահանջը չի կարող ﬔրժվել ﬕայն այն հիմքով, որ պատասխանատվ թյ ն
կրողից բացի, այդպիսի ﬖաս կրած անձին ապահովագրական գ մար կամ ապր ստի կամ այլ ﬕջոց պետք է տրամադրի նաեւ այլ
անձ կամ մարﬕն կամ կազմակերպ թյ ն։
Հոդված 105. Ոչ գ յքային ﬖասը դրամական ﬕջոցներով հատ ցել

ձեւերը

1. Ս յն օրենքի 104-րդ հոդվածով նախատեսված այն դեպքեր մ, երբ անձին պատճառված ոչ գ յքային ﬖասը կարող է հատ ցվել
դրամական ﬕջոցներով, դրանց վճար մը կարող է կատարվել աﬔնամսյա վճար ﬓերի կամ ﬕանվագ վճարման ﬕջոցով:
2. Աﬔնամսյա վճար ﬓերը ենթակա են վճարման յ րաքանչյ ր աﬕս: Աﬔնամսյա վճար ﬓերի չափը որոշվ մ է հատ ցման
ենթակա ընդհան ր գ մարը վճարման ժամանակահատվածի աﬕսների թվի վրա բաժանել ﬕջոցով:
Աﬔնամսյա վճար ﬓերը ենթակա են վճարման նաեւ անձի մահացած ամսվա համար:
3. Աﬔնամսյա վճար ﬓերի փոխարեն ﬖաս կրած անձը կարող է պահանջել ﬖասի հատ ց մ՝ հատ ցման ենթակա ﬖասի
ընդհան ր գ մարի ﬕանվագ վճարմամբ, եթե առկա է հիﬓավոր պատճառ:
Հոդված 106. Վնասի հատ ց ﬓ անձի մահվան դեպք մ
1. Ոչ իրավաչափ վարչարար թյան հետեւանքով անձի մահվան դեպք մ նրա առաջին, իսկ վերջիններիս բացակայ թյան դեպք մ՝
երկրորդ կարգի ժառանգներին վճարվ մ է ﬕանվագ հատ ց մ՝ նվազագ յն աշխատավարձի հազարապատիկից ոչ պակաս
չափով:
2. Եթե ֆիզիկական անձի մահն առաջացն մ է կերակրողին կորցնել
հետեւանքներ, ապա այդ հիմքով ﬖասի հատ ց մ
ստանալ իրավ նք նեցող անձանց շրջանակը որոշվ մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացիական օրենսգրքի 1081-րդ
հոդվածին համապատասխան՝ ﬕնչեւ երեխաների չափահաս դառնալը, իսկ եթե ﬕնչ այդ նրանք ընդ նվել եւ սովոր մ են
ﬕջնակարգ մասնագիտական կամ բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ ն մ՝ ﬕնչեւ համապատասխան հաստատ թյ ն մ
նրանց ս ﬓառ թյան ավարտը:
Եթե ս յն մասին համապատասխան ﬖասի հատ ց մ ստանալ իրավ նք նեցող անձը ﬕնչեւ 22 տարեկան դառնալն ընդ նվել
է ﬕջնակարգ մասնագիտական կամ բարձրագ յն
ս ﬓական հաստատ թյ ն, ապա ﬖասի հատ ց մը վերսկսվ մ է
համապատասխան
ս ﬓական հաստատ թյ ն ընդ նվել
օրվանից՝ դրական գնահատականներով եզրափակված
յ րաքանչյ ր ս ﬓական տարվա համար, եւ ավարտվ մ է համապատասխան հաստատ թյ նն ավարտել ն պես:
Ս յն մասով նախատեսված անձանց վճարվ մ է աﬔնամսյա հատ ց մ` մահացածի՝ մահվանից առաջ վերջին ﬔկ տարվա ﬕջին
ամսական աշխատավարձի 70 տոկոսի չափով:
3. Անձի մահվան դեպք մ նրա հ ղարկավոր թյան ծախսերը կատարած անձին (անձինք) վճարվ մ է հատ ց մ նվազագ յն
աշխատավարձի հինգհարյ րապատիկի չափով:
4. Ս յն հոդվածով նախատեսված հատ ցման գ մարները կարող են նվազեցվել, բայց վճարման ենթակա գ մարի կեսը
չգերազանցող չափով, եթե անձի մահվան պատճառ են դարձել մասամբ նաեւ նրա ոչ իրավաչափ գործող թյ նները: Ընդ որ մ,
մահացածի գործող թյ նների ոչ իրավաչափ լինել ապաց ցման պարտական թյ նը կր մ է այն վարչական մարﬕնը, որի
վարչարար թյան հետեւանքով անձը մահացել է։

Հոդված 107. Հատ ց մը ոչ գ յքային այլ ﬖասի դեպք մ
Եթե այն անձը, մ ոչ գ յքային ﬖաս է պատճառվել, օրենքի ժով պարտական թյ ններ է կրել այլ անձանց հանդեպ, եւ նրան ոչ
գ յքային ﬖաս պատճառել հետեւանքով ան ղղակի ﬖաս է պատճառվել նաեւ այդ անձանց, ապա այդ ﬖասը ենթակա է
հատ ցման ս յն օրենքի 98-99-րդ հոդվածներով սահմանված եղանակներով՝ ան ղղակի ﬖասի իրական չափով, եթե օրենքով այլ
չափ սահմանված չէ:
Հոդված 108. Հետադարձ պահանջներ ներկայացնելը
1. Հայաստանի Հանրապետ թյ նը կամ համայնքը, որը հատ ցել է պատճառված ﬖասը, իրավ նք նի հետադարձ պահանջներ
ներկայացնել վարչական մարﬓի այն պաշտոնատար անձին, մ գործող թյ նները կամ անգործ թյ նը հանգեցրել են ոչ
իրավաչափ վարչարար թյան, եւ որի հետեւանքով ﬖաս է պատճառվել անձին:
2. Հետադարձ պահանջներ ներկայացնել
հիմք է պաշտոնատար անձի գործող թյ ններ մ կամ անգործ թյ ն մ
դիտավոր թյան կամ անփ թ թյան առկայ թյ նը:
ԳԼ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎ
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Հոդված 109. Պատասխանատվ թյ նն իրավաչափ վարչարար թյամբ պատճառված ﬖասի համար
1. Իրավաչափ վարչարար թյան հետեւանքով պատճառված ﬖասը ենթակա է հատ ցման ﬕայն Հայաստանի Հանրապետ թյան
Սահմանադր թյամբ եւ օրենքներով սահմանված դեպքեր մ, ինչպես նաեւ այն դեպքեր մ, երբ անձը, ս յն օրենքի 63-րդ հոդվածի
3-րդ մասի նորﬕ ժով, վստահ թյան իրավ նք նի:
Իրավ նքի այլ ս բյեկտներից հատ ց մ ստանալ
հնարավոր թյան դեպք մ ս յն օրենքի 95-րդ հոդվածի 2-րդ մասով
նախատեսված պատասխանատվ թյ ն կրողներից հատ ց մ չի կարող պահանջվել:
2. Եթե ժը կորցրել է բարենպաստ իրավաչափ վարչական ակտը, որի հետեւանքով դրա հասցեատիրոջը կամ երրորդ անձին ﬖաս է
պատճառվել, ապա վերջինիս դիմ ﬕ հիման վրա ﬖասը ենթակա է հատ ցման այնքանով, որքանով այդ անձը, վստահելով
վարչական ակտի գոյ թյանը, դրա ընդ նման կամ կատարման հետեւանքով ﬖաս է կրել։
Հոդված 110. Ոչ իրավաչափ վարչական ակտ ընդ նել

հետեւանքով պատճառված ﬖասը հատ ցելը

1. Եթե ընդ նվել է ոչ իրավաչափ վարչական ակտ, որն առ ոչինչ է կամ անվավեր է ճանաչվել, ապա վարչական մարﬕնը,
շահագրգիռ անձի դիմ ﬕ հիման վրա, պարտավոր է նրան հատ ցել այն գ յքային ﬖասը, որն այդ անձը կրել է ոչ իրավաչափ
վարչական ակտի գոյ թյանը վստահել հետեւանքով, բացառ թյամբ ս յն օրենքի 63-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված
դեպքերի։
Հատ ցման չափը սահման մ է վարչական մարﬕնը: Վնասի հատ ցման չափը պետք է համարժեք լինի այն օգ տի չափին, որը
շահագրգիռ անձը կարող էր ստանալ վարչական ակտի կատարման դեպք մ։
2. Հատ ցման մասին պահանջը կարող է ներկայացվել երեք տարվա ընթացք մ` վարչական մարﬓի կողﬕց վարչական ակտն
անվավեր ճանաչվել կամ վարչական ակտի առ ոչինչ լինելը հաստատվել մասին վարչական վար յթի մասնակիցներին ս յն
օրենքով սահմանված կարգով իրազեկել օրվանից սկսած։
Հոդված 111. Պատասխանատվ թյ նն անհիﬓ հարստացման դեպք մ
1. Հանրային իրավահարաբեր թյ ններ մ առանց իրավական հիմքի վարչական մարﬓի տիրապետման տակ անցած գ յքը պետք
է վերադարձվի, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:
2. Հանրային իրավահարաբեր թյ ններ մ անհիﬓ հարստացման նկատմամբ կիրառվ մ են Հայաստանի Հանրապետ թյան
քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան կանոնները, եթե դրանց կիրառ մը չի հակաս մ ս յն օրենքին:
3. Հանրային իրավահարաբեր թյ ններ մ անհիﬓ հարստացման դեպքեր մ անձն իրավ նք նի ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ
նշված պահանջի հետ ﬕասին պահանջել
նաեւ անհիﬓ տիրապետման տակ գտնված գ յքի օգտագործման
ժամանակահատված մ ստացված ամբողջ եկամ տը (գ մար), ինչպես նաեւ այդ եկամտի (գ մար) 6 տոկոսը՝ յ րաքանչյ ր
տարվա համար։

4. Հանրային իրավահարաբեր թյ ններ մ անհիﬓ հարստացման հետեւանքով պատճառված ﬖասի հատ ցման վերաբերյալ
պահանջները լ ծ մ է այն վարչական մարﬕնը, որի փաստացի տիրապետման տակ է գտնվ մ առանց իրավական հիմքի ձեռք
բերված գ յքը:
Վարչական ակտով պետք է լ ծվեն նաեւ գ յքը վերադարձնել

եղանակի եւ հատ ցել

չափի հետ կապված հարցերը:

ԲԱԺԻՆ VIII
ԱՆՑ

ՄԱՅԻՆ ԵՎ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐ
ԳԼ
ԱՆՑ

ՅԹՆԵՐ

Խ 17.

ՄԱՅԻՆ ԴՐ

ՅԹՆԵՐ

Հոդված 112. Անց մային դր յթներ
Ս յն օրենքն ժի ﬔջ մտնել ց
վար յթներն իրականացվ մ են
վարչական մարﬓի նախաձեռն
գրավոր չեն պահանջ մ, որ վար

առաջ սկսված, սակայն ս յն օրենքն ժի ﬔջ մտնել ց հետո դեռեւս չավարտված վարչական
ﬕնչեւ ս յն օրենսգրքի ժի ﬔջ մտնելը գործող օրենսդր թյան համաձայն, եթե դիմողը, իսկ
թյամբ սկսված վարչական վար յթի դեպք մ՝ ընդ նվելիք վարչական ակտի հասցեատերը,
յթի չավարտված մասն իրականացվի ս յն օրենքին համապատասխան։

ԳԼ

Խ 18.

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐ
Հոդված 113. Օրենքի
1. Ս յն օրենքն

ՅԹՆԵՐ

ժի ﬔջ մտնելը

ժի ﬔջ է մտն մ պաշտոնական հրապարակման օրվանից ինն աﬕս հետո։

2. Ս յն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված ժամկետի ընթացք մ ս յն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մաս մ նշված վարչական
մարﬕնները պարտավոր են ապահովել վարչարար թյան եւ վարչական վար յթին վերաբերող դր յթներ պար նակող իրենց
իրավական ակտերի համապատասխանեց մը ս յն օրենքին։
3. Ս յն օրենքն ժի ﬔջ մտնել ց հետո «Քաղաքացիների առաջարկ թյ նները, դիմ ﬓերը եւ բողոքները քննարկել կարգի
մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքը (22 դեկտեմբերի 1999 թվականի, ՀՕ-24) գործ մ է ﬕայն քաղաքացիների
առաջարկ թյ նների մասով։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`
Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
16.03.2004
ՀՕ-41
Նախագծի պատմ թյ ն

13.12.2004

«Վարչարար թյան հիմ նքների եւ վարչական վար յթի մասին» ՀՀ օրենք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր
կատարել մասին

26.12.2008

«Վարչարար թյան հիմ նքների եւ վարչական վար յթի մաuին» ՀՀ օրենք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

13.04.2011

«Վարչարար թյան հիմ նքների եւ վարչական վար յթի մասին» ՀՀ օրենք մ լրաց ﬓեր կատարել

մասին

մասին

19.03.2012

«Վարչարար թյան հիմ նքների եւ վարչական վար յթի մասին» ՀՀ օրենք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

05.12.2013

«Վարչարար թյան հիմ նքների եւ վարչական վար յթի մասին» ՀՀ օրենք մ լրաց մ եւ փոփոխ թյ ններ
կատարել մասին

17.12.2014

«Վարչարար թյան հիմ նքների եւ վարչական վար յթի մասին» ՀՀ օրենք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր
կատարել մասին

17.12.2014

«Վարչարար թյան հիմ նքների եւ վարչական վար յթի մասին» ՀՀ օրենք մ լրաց ﬓեր կատարել

21.12.2015

«Վարչարար թյան հիմ նքների եւ վարչական վար յթի մասին» ՀՀ օրենք մ լրաց մ կատարել

մասին

09.06.2017

«Վարչարար թյան հիմ նքների եւ վարչական վար յթի մասին» ՀՀ օրենք մ լրաց մ կատարել

մասին

25.10.2017

«Վարչարար թյան հիմ նքների եւ վարչական վար յթի մասին» ՀՀ օրենք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

08.12.2017

«Վարչարար թյան հիմ նքների եւ վարչական վար յթի մասին» ՀՀ օրենք մ փոփոխ թյ ն կատարել

մասին

21.12.2017

«Վարչարար թյան հիմ նքների եւ վարչական վար յթի մասին» ՀՀ օրենք մ փոփոխ թյ ն կատարել

մասին

09.07.2019

«Վարչարար թյան հիմ նքների եւ վարչական վար յթի մասին» օրենք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց մ կատարել
մասին

09.12.2019

«Վարչարար թյան հիմ նքների եւ վարչական վար յթի մասին» օրենք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց մ կատարել
մասին

08.07.2020

«Վարչարար թյան հիմ նքների եւ վարչական վար յթի մասին» օրենք մ լրաց մ կատարել

Դեպի վեր

մասին

մասին

մասին

մասին

