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Հոդված 3. Վարչական դատարան դիմելու իրավունքը
  
1. Յուրաքանչյուր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ սույն օրենսգրքով 

սահմանված կարգով իրավունք ունի դիմելու վարչական դատարան, եթե համարում է, 
որ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ դրա պաշտոնատար 
անձի վարչական ակտով, գործողությամբ կամ անգործությամբ` 

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

ա. խոչընդոտներ են հարուցվել այդ իրավունքների և ազատությունների 
իրականացման համար, 

բ. չեն ապահովվել անհրաժեշտ պայմաններ այդ իրավունքների իրականացման 
համար, սակայն դրանք պետք է ապահովվեին Սահմանադրության, միջազգային 
պայմանագրի, օրենքի կամ այլ իրավական ակտի ուժով. 

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

պատասխանատվության։ 
1.1. Հասարակական կազմակերպությունները վարչական դատարան կարող են դիմել 

նաև սույն օրենսգրքի 29.3-րդ գլխով նախատեսված դեպքերում: 
1.2. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքի 287-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով վարչական ակտերը կարող են վիճարկվել 
դատական կարգով միայն վարչական կարգով բողոքարկվելուց (գանգատարկվելուց) 
հետո: 

2. Վարչական դատարան կարող են դիմել նաև վարչական մարմինները կամ 
պաշտոնատար անձինք` 

1) ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձին վարչական պատասխանատվության 
ենթարկելու պահանջով, եթե օրենքով նախատեսված է, որ վարչական 
պատասխանատվության կարող է ենթարկել միայն դատարանը. 

2) ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց որոշակի իրավունքներից զրկելու 
կամ նրանց վրա որոշակի պարտականություններ դնելու պահանջով, եթե օրենքով դա 
վերապահված է դատարանին. 

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

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

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

ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունը, կուսակցությունների դաշինքը, 



համայնքի ղեկավարի կամ ավագանու անդամի թեկնածուն կամ այդ ընտրությունների 
ժամանակ դիտորդական առաքելություն իրականացնող հասարակական 
կազմակերպությունները, ավագանու խմբակցությունները, ինչպես նաև հանրաքվեի 
ժամանակ՝ քարոզչության կողմը՝ սույն օրենսգրքի 29-րդ գլխով սահմանված կարգով 
անձին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին գործերով: 

3. Վարչական դատարան կարող են դիմել նաև պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները կամ պաշտոնատար անձինք` ընդդեմ վարչական 
մարմնի, եթե համարում են, որ այդ մարմնի վարչական ակտով, գործողությամբ կամ 
անգործությամբ խախտվել կամ անմիջականորեն կարող են խախտվել պետության կամ 
համայնքի այն իրավունքները, որոնց պաշտպանության լիազորությունը դրված է իրենց 
վրա, եթե այդ վեճը ենթակա չէ լուծման վերադասության կարգով։ 
4. Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ 
գործերով վարչական դատարան կարող է դիմել նաև Մարդու իրավունքների 
պաշտպանը, ինչպես նաև Երևանի ավագանու խմբակցությունը` սույն օրենսգրքի 26-րդ 
գլխին համապատասխան։ 
 

Հոդված 206. Ընտրական իրավունքի պաշտպանության վերաբերյալ գործերը
  
1. Ընտրական իրավունքի պաշտպանության վերաբերյալ գործերը Ազգային ժողովի, 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների, «Հայաստանի 
Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքով սահմանված 
համամասնական ընտրակարգով կազմավորված ավագանու համայնքի ղեկավարի 
ընտրության, հանրաքվեի կազմակերպման և անցկացման ընթացքում ընտրական ու 
հանրաքվեին մասնակցելու իրավունքների խախտման վերաբերյալ ներկայացված 
հայցադիմումների հիման վրա` սույն գլխին համապատասխան հարուցված գործերն են 
(այսուհետ` ընտրական գործ)։ 

 
Հոդված 208. Ընտրական գործի ընդդատությունը և վարչական դատարանի 

կազմը 
  
1. Ընտրական գործերը միանձնյա քննում և լուծում է վարչական դատարանի 

դատավորը, բացառությամբ` 
1) տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքներով 

ընդունված որոշումները վիճարկելու, թեկնածուների ու կուսակցությունների ընտրական 
ցուցակները (դրանցում ընդգրկված թեկնածուներին), թեկնածուներին գրանցելու, 
չգրանցելու, գրանցումն ուժը կորցրած կամ անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ վարչական 
ակտերի, «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական 
օրենքով սահմանված համամասնական ընտրակարգով կազմավորված ավագանու 
համայնքի ղեկավարի ընտրության իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ 
գործերի, որոնք ըստ էության քննում և լուծում է վարչական դատարանը` կոլեգիալ` 5 
դատավորի կազմով. 

2) ընտրողների ցուցակների ճշգրտման վերաբերյալ գործերի, որոնք սույն 
օրենսգրքով սահմանված կարգով քննում են պատասխանողի գտնվելու վայրի` 
ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանները։ 

2. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նորմատիվ որոշումների 
իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերը քննվում և լուծվում են սույն 
օրենսգրքի 196-րդ հոդվածով սահմանված կազմով։ 



  
Հոդված 209. Վարչական դատարան դիմելը և հայցադիմումը քննելու 

ժամկետները 
  
1. Հայցադիմումը վարչական դատարան կարող է ներկայացվել 3 օրացուցային օրվա 

ընթացքում այն օրվանից, երբ հայցվորն իմացել է կամ պարտավոր էր իմանալ իր 
ընտրական իրավունքի խախտման մասին։ 

2. Վարչական դատարանը պարտավոր է սույն օրենսգրքով նախատեսված 
պահանջների պահպանմամբ ներկայացված հայցադիմումը 24 ժամվա ընթացքում 
ընդունել վարույթ, եթե առկա չեն սույն օրենսգրքի 79-րդ և 80-րդ հոդվածներով 
սահմանված հիմքերը: 

3. Վարչական դատարանը պատճառաբանված որոշմամբ հայցադիմումը 
վերադարձնում է` նշելով առկա բոլոր ձևական սխալները։ Հայցադիմումում առկա 
ձևական սխալները վերացնելու և որոշումը ստանալու օրվանից հետո` 24 ժամվա 
ընթացքում, այն վարչական դատարան կրկին ներկայացնելու դեպքում հայցադիմումը 
վարչական դատարանում ընդունված է համարվում սկզբնական ներկայացման օրը։ 

4. Ընտրական հանձնաժողովների կողմից նախընտրական քարոզչության 
սահմանված կարգի նկատմամբ հսկողություն իրականացվելու հետ կապված 
հայցադիմումներ կարող են ներկայացվել նախընտրական քարոզչությունը սկսվելու 
օրվանից մինչև քվեարկության հաջորդ օրը ներառյալ։ Այդ հայցադիմումները քննվում են 
հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում, քվեարկության օրվան նախորդող հինգից երկու 
օրացուցային օր առաջ ներկայացված հայցադիմումները` մինչև քվեարկության օրը, իսկ 
քվեարկության օրը, դրան նախորդող կամ հաջորդող օրը ներկայացված 
հայցադիմումները` ոչ ուշ, քան ընտրությունների արդյունքների ամփոփման` օրենքով 
սահմանված ժամկետը լրանալուն նախորդող օրը։ 

5. Ընտրողների և հանրաքվեի մասնակիցների ցուցակներում տեղ գտած` հայցվորի 
անձին չվերաբերող անճշտությունները վերացնելու, ցուցակներում լրացումներ 
կատարելու վերաբերյալ վեճերով հայցադիմումները կարող են ներկայացվել 
քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 8 օր առաջ։ Այդ հայցադիմումները քննվում և 
լուծվում են ստանալուց հետո` եռօրյա ժամկետում։ 

6. Ընտրողների և հանրաքվեի մասնակիցների ցուցակներում տեղ գտած` հայցվորի 
անձին վերաբերող անճշտությունները վերացնելու, հայցվորին ցուցակում ընդգրկելու 
վերաբերյալ վեճերով հայցադիմումները կարող են ներկայացվել ցանկացած ժամանակ։ 
Այդ հայցադիմումները քննվում և լուծվում են այնպիսի ժամկետներում, որ ընտրողը 
հնարավորություն ունենա մասնակցելու քվեարկությանը, բայց ոչ ուշ, քան հայցադիմումը 
ստանալուց հետո` եռօրյա ժամկետում։ 

7. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքներով 
ընդունված որոշումների, «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» 
սահմանադրական օրենքով սահմանված համամասնական ընտրակարգով 
կազմավորված ավագանու համայնքի ղեկավարի ընտրության վիճարկման վերաբերյալ 
հայցադիմումները քննվում և լուծվում են հայցադիմումները ստանալուց հետո՝ ոչ ուշ, 
քան 7 օրացուցային օրվա ընթացքում։ 

8. Թեկնածուներին, կուսակցությունների ընտրական ցուցակները գրանցելու, 
չգրանցելու, գրանցումն ուժ կորցրած կամ անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ 
հայցադիմումները վարչական դատարանը քննում և լուծում է հայցադիմումն ստանալուց 
հետո` 5 օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան քվեարկության նախորդ օրը։ 



9. Եթե սույն օրենսգրքով գործի քննության և լուծման համար այլ ժամկետ 
սահմանված չէ, ապա ընտրությունների և հանրաքվեների ժամանակ (ընտրությունների, 
հանրաքվեների նշանակման օրվանից մինչև ընտրությունների, հանրաքվեների 
արդյունքների ամփոփման ժամանակահատվածը) դատարանը հայցադիմումը քննում և 
լուծում է 7-օրյա ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև ընտրությունների արդյունքների 
ամփոփման` օրենքով սահմանված վերջնաժամկետի նախորդ օրը, իսկ ընտրությունների 
միջև ընկած ժամանակահատվածում` 15-օրյա ժամկետում: 

10. Սույն հոդվածով սահմանված հատուկ ժամկետների հաշվառմամբ դատավորը 
նման գործեր քննելիս պետք է ձգտի գործի քննությունն իրականացնել այնպիսի 
ժամկետում, որ չխաթարվեն հետագա ընտրական գործընթացները։ 

  
Հոդված 212. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների 

արդյունքներով ընդունված որոշումների հետ կապված վեճերը
  
1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքներով 

ընդունված որոշումները կարող են բողոքարկել ընտրություններին մասնակցող 
թեկնածուն, կուսակցությունը (կուսակցությունների դաշինքը։ 

2. Ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումների վիճարկման 
վերաբերյալ գործի քննությանը երրորդ անձի կարգավիճակով ներգրավվում է նաև այն 
անձը, որի ընտրվելը վիճարկվում է։ Նրա չմասնակցելն արգելք չէ գործի քննության 
համար։Ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումների վիճարկման 
վերաբերյալ գործի քննությանը երրորդ անձի կարգավիճակով ներգրավվում է 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ինչպես նաև այն անձը 
(կուսակցությունները, կուսակցությունների դաշինքները), որի ընտրվելը վիճարկվում է։ 
Նրաց չմասնակցելն արգելք չէ գործի քննության համար։ 

3. Վարչական դատարանը գործը քննելիս իրավասու է պարզելու քվեարկության 
իրական արդյունքները: 

4. Ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումների վիճարկման 
վերաբերյալ վեճերով վարչական դատարանն ընդունում է հետևյալ որոշումներից որևէ 
մեկը. 

1) ընտրական հանձնաժողովի որոշումը թողնել ուժի մեջ. 
2) անվավեր ճանաչել ընտրական հանձնաժողովի որոշումը և` 
ա. անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները, 
բ. ընտրված ճանաչել համապատասխան թեկնածուին կամ կուսակցության 

(դաշինքի) ընտրական ցուցակում ընդգրկված համապատասխան թվով թեկնածուների, 
գ. ընտրությունները ճանաչել չկայացած։ 
5. Եթե գործի քննությունից հետո վարչական դատարանը, սպառելով ապացույցներ 

ձեռք բերելու համար սույն օրենքով նախատեսված բոլոր միջոցները, այդուհանդերձ, 
հնարավորություն չի ունեցել պարզելու ընտրության իրական արդյունքները, սակայն 
վարչական դատարանի կողմից որպես հավաստի գնահատված ապացույցներից 
ակնհայտ է դարձել, որ ընտրախախտումներն ունեցել են կազմակերպված, 
զանգվածային, կրկնվող կամ պարբերական բնույթ, և դրանց համադրումը վկայում է 
դրանց միջև համակարգային այնպիսի փոխկապակցվածության մասին, որի 
պայմաններում խախտվում են Սահմանադրության 7-րդ հոդվածով ամրագրված 
ընտրական իրավունքի սկզբունքները, ապա որոշում ընդունելիս վարչական դատարանն 
իրավասու է այդ հիմքով անվավեր ճանաչելու ընտրությունների արդյունքները։ 
 



Հոդված 212.1. «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» 
սահմանադրական օրենքով սահմանված համամասնական ընտրակարգով 
կազմավորված ավագանու համայնքի ղեկավարի ընտրության հետ կապված վեճերը 

 
1. «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական 

օրենքով սահմանված համամասնական ընտրակարգով կազմավորված ավագանու 
համայնքի ղեկավարի ընտրության արդյունքներով ընդունված որոշումները կարող են 
բողոքարկել ավագանու խմբակցությունները։ 

2. «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական 
օրենքով սահմանված համամասնական ընտրակարգով կազմավորված ավագանու 
համայնքի ղեկավարի ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումների 
վիճարկման վերաբերյալ գործի քննությանը երրորդ անձի կարգավիճակով ներգրավվում 
է նաև այն անձը, որի ընտրվելը վիճարկվում է։ Նրա չմասնակցելն արգելք չէ գործի 
քննության համար։ 

3. Վարչական դատարանը գործը քննելիս իրավասու է պարզելու քվեարկության 
իրական արդյունքները: 

4. «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական 
օրենքով սահմանված համամասնական ընտրակարգով կազմավորված ավագանու 
համայնքի ղեկավարի ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումների 
վիճարկման վերաբերյալ վեճերով վարչական դատարանն ընդունում է հետևյալ 
որոշումներից որևէ մեկը. 

1) ավագանու որոշումը թողնել ուժի մեջ. 
2) անվավեր ճանաչել ավագանու որոշումը և դատական ակտի ուժի մեջ մտնելուն 

հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը անցկացնել համայնքի ղեկավարի նոր 
ընտրություններ։ 
 


