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Ընդունված է 2004 թվականի փետրվարի 18-ին 
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Հոդված 3. Հիմնական հասկացությունները 
 

Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն ունեն հետևյալ իմաստները. 
1) վարչական մարմիններ` Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության 

հանրապետական և տարածքային կառավարման, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններ` 

ա) Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության հանրապետական մարմիններ` 
Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններ, «Տեսչական մարմինների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված բողոքարկման հանձնաժողով և 
Հանրապետության ողջ տարածքում վարչարարություն իրականացնող պետական այլ 
մարմիններ. 

բ) տարածքային կառավարման մարմիններ` մարզպետներ. 
գ) տեղական ինքնակառավարման մարմիններ` համայնքի ավագանի և համայնքի 

ղեկավար. քաղաքապետ` քաղաքային համայնքում, գյուղապետ` գյուղական համայնքում: 
Եթե վերը թվարկված մարմիններից բացի, վարչարարություն են իրականացնում պետական 

այլ մարմիններ, ապա սույն օրենքի իմաստով` դրանք նույնպես համարվում են վարչական 
մարմիններ. 

2) վարչարարություն` վարչական մարմինների արտաքին ներգործություն ունեցող 
գործունեություն, որը եզրափակվում է վարչական կամ նորմատիվ ակտերի ընդունմամբ, ինչպես 
նաև գործողություն կամ անգործություն, որն անձանց համար առաջացնում է փաստական 
հետևանքներ: 

Հոդված 3. Հիմնական հասկացություններ 

1. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն ունեն հետևյալ 
իմաստները. 

ա) վարչական մարմիններ` Հայաստանի Հանրապետության գործադիր 
իշխանության հանրապետական, տարածքային կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններ. 

բ) Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության հանրապետական 
մարմիններ՝ Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններ և 
Հանրապետության ողջ տարածքում վարչարարություն իրականացնող պետական 
այլ մարմիններ. 

գ) տարածքային կառավարման մարմիններ` մարզպետներ. 



դ) տեղական ինքնակառավարման մարմիններ` համայնքի ավագանի և համայնքի 
ղեկավար. 

ե) վարչարարություն` վարչական մարմինների արտաքին ներգործություն 
ունեցող գործունեություն, որը եզրափակվում է վարչական կամ նորմատիվ ակտերի 
ընդունմամբ, ինչպես նաև գործողություն կամ անգործություն, որն անձանց համար 
առաջացնում է փաստական հետևանքներ: 
 

2. Սույն օրենքի իմաստով վարչական մարմին է համարվում նաև այն մարմինը 
կամ անձը, որին օրենքով ուղղակիորեն վերապահվել է վարչարարություն 
իրականացնելու լիազորություն: 

 

Հոդված 48. Վարչական վարույթի ժամկետում վարչական ակտ չընդունելու 
հետևանքները 

 
Դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի արդյունքում օրենքով սահմանված 

ժամկետում վարչական ակտ ընդունելու իրավասություն ունեցող վարչական մարմնի կողմից 
այդ ակտը չընդունվելու դեպքում` 

ա) վարչական ակտը համարվում է ընդունված, և դիմողը կարող է ձեռնամուխ լինել 
համապատասխան իրավունքի իրականացմանը. 

բ) եթե դիմումը վերաբերում է օրենքով նախատեսված որևէ փաստաթղթի տրամադրմանը, 
որն առնչվում է որևէ փաստի (ծնունդ, մահ, անձի բացակայություն տվյալ վայրից և այլն) 
հաստատմանը կամ արձանագրմանը, ապա դիմումի հիման վրա համապատասխան ակտը 
չստացած կամ այդ ակտի համար դիմում ներկայացրած անձն ազատվում է այն 
պատասխանատվությունից կամ պարտականություններից, որոնք օրենքով սահմանվում են այդ 
փաստաթղթերը չունենալու համար: 
 

Հոդված 48. Վարչական վարույթի ժամկետում վարչական ակտ չընդունելու 
հետևանքները : 

1. Եթե վարչական ակտ ընդունելու իրավասություն ունեցող վարչական մարմինը 
սույն օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա», «դ» և «ե» կետերի պահանջների 
պահպանմամբ ներկայացված դիմումի հիման վրա հարուցված վարույթի 
արդյունքում օրենքով սահմանված ժամկետում որևէ որոշում չի կայացնում, 
վարչական ակտը համարվում է ընդունված և դիմողը կարող է ձեռնամուխ լինել 
համապատասխան իրավունքի իրականացմանը, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-
րդ մասով նախատեսված դեպքերի: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված վարչական ակտը չի կարող 
ընդունված համարվել, եթե դրանով ակտի հասցեատիրոջը տրամադրվում է 
ակնհայտ ոչ իրավաչափ իրավունք: 

3. Եթե դիմումով հայցվում է որոշակի փաստ հաստատելու կամ արձանագրելու 
վերաբերյալ վարչական ակտի ընդունում, որով սահմանված իրավունքները անձինք 



կարող են հավաստել սահմանված ձևի փաստաթղթով, ապա փաստաթուղթը 
չստացած անձն ազատվում է այն պատասխանատվությունից կամ 
պարտականություններից, որոնք օրենքով սահմանվում են այդ փաստաթուղթը 
չունենալու համար: 

4. Վարչական մարմինը սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված փաստաթուղթն իր 
նախաձեռնությամբ կամ համապատասխան դիմումի հիման վրա դիմող անձին է 
տրամադրում վարչական ակտն ընդունելու ժամկետը լրանալուց հետո ոչ ուշ, քան 
յոթնօրյա ժամկետում: 

5. Վարչական մարմնի կողմից վարչական ակտը սահմանված ժամկետում 
չտրամադրելու հետևանքով առաջացած վնասի հատուցման կարգի հետ կապված 
հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են սույն օրենքի VII բաժնի կանոնները: 

 

Հոդված 95. Պատասխանատվություն կրողը և պատասխանատվության հիմքերը 
  
1. Վարչական մարմինների կողմից իրականացվող վարչարարության հետևանքով անձանց 

պատճառված վնասը ենթակա է հատուցման` սույն բաժնի դրույթներին համապատասխան: 
2. Ոչ իրավաչափ վարչարարության, իսկ սույն բաժնով նախատեսված դեպքերում` նաև 

իրավաչափ վարչարարության հետևանքով անձանց պատճառված վնասի համար 
պատասխանատվությունը կրում է` 

ա) Հայաստանի Հանրապետությունը` սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» և «բ» 
կետերում նշված վարչական մարմինների դեպքում. 

բ) համապատասխան համայնքը` սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետում նշված 
վարչական մարմինների դեպքում: 

ա) Հայաստանի Հանրապետությունը` սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» 
և «գ» կետերում նշված վարչական մարմինների դեպքում, ինչպես նաև սույն օրենքի 
3-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված մարմինների և անձանց դեպքում. 

բ) համապատասխան համայնքը` սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» 
կետում նշված վարչական մարմինների դեպքում, ինչպես նաև օրենքի համաձայն 
համայնքի կողմից լիազորությունները պատվիրակման դեպքում: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի «ա» կետով նախատեսված դեպքում վնասի հատուցումը 
կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի, իսկ «բ» կետով 
նախատեսված դեպքում` համապատասխան համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին: 

4. Սույն օրենքի 106-108-րդ հոդվածներով և 109-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 
դեպքերում բաց թողնված օգուտը ենթակա չէ հատուցման: 

  
 


