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Բ Ա Ժ Ի Ն  I 

  
ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ 

  
Գ Լ ՈՒ Խ  1. 

  
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  
Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 

  
Սույն օրենքը սահմանում է վարչարարության հիմունքները, կարգավորում է 

վարչական ակտեր ընդունելու, վարչական ակտերը, վարչական մարմինների 
գործողությունները և անգործությունը բողոքարկելու, վարչական ակտի կատարման, 
վարչական ծախսերի, ինչպես նաև վարչարարությամբ հասցված վնասի հատուցման 
հետ կապված` վարչական մարմինների և ֆիզիկական կամ իրավաբանական 
անձանց (այսուհետ` անձինք) միջև ծագած հարաբերությունները: 

  
Հոդված 2. ՕՐԵՆՔԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ 

  
1. Սույն օրենքի I և VII բաժինների գործողությունը տարածվում է վարչական 

մարմինների` հանրային իրավունքի բնագավառում իրականացվող ցանկացած 
գործունեության վրա: 

2. Սույն օրենքի II-VI բաժինների գործողությունը տարածվում է վարչական 
մարմինների` վարչական ակտի ընդունմամբ եզրափակվող գործունեության վրա, իսկ 
սույն օրենքի IV-VI բաժինների գործողությունը տարածվում է նաև վարչական 
մարմինների այնպիսի գործողության և անգործության վրա, որոնք անձանց համար 
առաջացնում են փաստական հետևանքներ: 

3. Առանձին տեսակի վարչական վարույթների առանձնահատկությունները 
սահմանվում են օրենքներով և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 
պայմանագրերով։  

4. Սույն օրենքի գործողությունը չի տարածվում դատավարական իրավունքի 
նորմերով կարգավորվող հարաբերությունների վրա: 

(2-րդ հոդվածը լրաց., փոփ., խմբ. 13.12.04 ՀՕ-10-Ն) 
  
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 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: 

Գ Լ ՈՒ Խ  3. 
  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ, ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՓՈԽՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Հոդված 13. ԳՈՐԾԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
1. Անշարժ գույքին վերաբերող հարցերի լուծումը վերապահվում է այն վարչական 

մարմնի իրավասությանը, որի տարածքում գտնվում է տվյալ անշարժ գույքը: 
2. Իրավաբանական անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը որևէ իրավունք 

տրամադրելը կամ նրա վրա որևէ պարտականություն դնելը վերապահվում է այն 
վարչական մարմնի իրավասությանը, որի տարածքում իր գործունեությունն 
իրականացնում է իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը: 

3. Ֆիզիկական անձին վերաբերող հարցերի լուծումը վերապահվում է այն 
վարչական մարմնի իրավասությանը, որի տարածքում հաշվառված է կամ մշտապես 
կամ առավելապես բնակվում է տվյալ անձը: 

4. Եթե որևէ հարցի լուծում վերապահված է միաժամանակ երկու և ավելի 
վարչական մարմինների իրավասությանը, ապա իրավասու է այն վարչական 
մարմինը, որին անձը դիմել է, կամ որի նախաձեռնությամբ պետք է լուծվի այդ հարցը: 

5. Անմիջականորեն սպառնացող վտանգի կամ վնասի առաջացման դեպքում 
վարչական մարմինների անհապաղ լուծումը պահանջող հարցերը վերապահվում են 
այն վարչական մարմնի իրավասությանը, որի տարածքում առաջացել է այդ 
իրավիճակներով պայմանավորված գործողություններ կատարելու կամ որոշումներ 
ընդունելու անհրաժեշտությունը, իսկ եթե դա հնարավոր չէ, ապա այն վարչական 
մարմնի իրավասությանը, որի տարածքին հարում է այդ տարածքը, եթե օրենքով այլ 
բան նախատեսված չէ: 

6. Այլ օրենքներով գործերի տարածքային ենթակայության այլ կարգ սահմանված 
լինելու դեպքում գործում է այդ օրենքներով սահմանված կարգը: 

  
Հոդված 20. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՓՈՒԼԵՐԸ 
  
1. Վարչական վարույթը բաղկացած է միմյանց փոխկապակցված` վարույթի 

հարուցման, ընթացիկ և եզրափակիչ փուլերից: 
2. Վարչական վարույթը հարուցվում է անձի (անձանց) դիմումի կամ վարչական 

մարմնի նախաձեռնության հիման վրա (հարուցման փուլ): 
3. Դիմումին կամ վարչական մարմնի նախաձեռնությանը համապատասխան 

իրականացվում են վարչական գործի քննարկման հետ կապված` սույն օրենքով 
նախատեսված գործառույթները (ընթացիկ փուլ): 

4. Վարչական վարույթը եզրափակվում է վարչական ակտի ընդունմամբ 
(եզրափակիչ փուլ): 



5. Անմիջական սպառնացող վտանգը կանխելու կամ արդեն իսկ առաջացած 
վտանգի հետևանքները վերացնելու, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ 
դեպքերում վարչական վարույթը կարող է սահմանափակվել միայն եզրափակիչ 
փուլով: 

  
Հոդված 21. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ 
  
1. Վարչական վարույթի մասնակիցներն են (այսուհետ` վարույթի մասնակիցներ)` 
ա) վարչական ակտի հասցեատերը` այն անձը, ով դիմել է վարչական ակտ 

ընդունելու համար (դիմող), կամ այն անձը, ում նկատմամբ վարչական մարմինն իր 
նախաձեռնությամբ ընդունելու է վարչական ակտ. 

բ) երրորդ անձինք` այն անձինք, որոնց իրավունքները կամ օրինական շահերը 
կարող են շոշափվել վարույթի արդյունքում ընդունվելիք վարչական ակտով: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետում նշված վարույթի մասնակիցները 
վարչական վարույթում ներգրավվում են իրենց դիմումի համաձայն կամ վարչական 
մարմնի նախաձեռնությամբ: 

Գ Լ ՈՒ Խ  5. 
  

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՀԱՐՈՒՑՄԱՆ ՓՈՒԼԸ 
  
Հոդված 30. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹ ՀԱՐՈՒՑԵԼՈՒ ՀԻՄՔԵՐԸ և ՎԱՐՈՒՅԹԸ 

ՀԱՐՈՒՑԵԼԸ 
  
1. Վարչական վարույթ հարուցելու հիմքերն են` 
ա) անձի դիմումը, բողոքը. 
բ) վարչական մարմնի նախաձեռնությունը: 
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետով նախատեսված դեպքերում վարչական 

վարույթը համարվում է հարուցված` համապատասխան դիմումը կամ բողոքը 
վարչական մարմնում ստանալու օրվանից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 
դիմումը կամ բողոքը, սույն օրենքի 33-րդ հոդվածի համաձայն, վերահասցեագրվել է 
ըստ իրավասու վարչական մարմինների կամ վերադարձվել է դիմողին (բողոք 
բերողին): 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետով նախատեսված դեպքերում վարչական 
վարույթը հարուցվում է այն գործողության (գործողությունների) սկսման օրվանից, 
որը նպատակամղված է վարչական մարմնի նախաձեռնությամբ վարչական ակտի 
ընդունմանը: 

4. (մասն ուժը կորցրել է 13.12.04 ՀՕ-10-Ն) 
5. Սույն հոդվածի 1-ին մասի «ա» և «բ» կետերով նախատեսված դեպքերում 

կիրառվում են սույն օրենքի II բաժնի համապատասխան դրույթները, իսկ «ա» կետի` 
բողոք բերելու մասով նախատեսված դեպքում` նաև IV բաժնի դրույթները: 

(30-րդ հոդվածը լրաց., փոփ. 13.12.04 ՀՕ-10-Ն) 
  
Հոդված 31. ԴԻՄՈՒՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
  
1. Վարչական մարմին դիմումը ներկայացվում է գրավոր և պետք է պարունակի` 
ա) դիմողի անունը, ազգանունը, իրավաբանական անձի դեպքում` նրա լրիվ 

անվանումը. 
բ) դիմողի հասցեն (իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը). 
գ) վարչական մարմնի անվանումը, որին ներկայացվում է դիմումը. 
դ) դիմումով ներկայացվող պահանջը (դիմումի առարկա). 
ե) դիմումին կցվող փաստաթղթերի ցանկը (եթե այդպիսիք ներկայացվում են). 



զ) դիմումը կազմելու տարին, ամիսը և ամսաթիվը. 
է) դիմողի ստորագրությունը, իսկ իրավաբանական անձի դեպքում` նրա 

իրավասու պաշտոնատար անձի ստորագրությունը: 
Եթե վարչական ակտի համար օրենքով նախատեսվում է մուծել պետական կամ 

տեղական տուրք կամ կատարել այլ պարտադիր վճարում, ապա պետք է ներկայացվի 
նաև մուծման կամ վճարման կատարումը հավաստող փաստաթուղթ: 

Եթե դիմումը ներկայացվում է ներկայացուցչի միջոցով, ապա պետք է 
ներկայացվի նաև օրենքով սահմանված կարգով տրված լիազորագիր: 

2. Վարչական մարմնում անձանց ընդունելության ժամանակ կազմված 
արձանագրությունը, սույն հոդվածի իմաստով, համարվում է դիմում, եթե դրանում 
առկա են սույն հոդվածի 1-ին մասի «ա», «բ» և «դ» կետերով նախատեսված 
տեղեկությունները, և օրենքը չի պահանջում, որ դիմումը ներկայացվի սույն հոդվածի 
1-ին մասի մյուս բոլոր կետերի պահպանմամբ: 

(31-րդ հոդվածը լրաց. 13.12.04 ՀՕ-10-Ն, 13.04.11 ՀՕ-119-Ն, փոփ. 19.03.12 ՀՕ-51-Ն) 
  
Հոդված 32. ՁևԱԿԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐԸ ՎԵՐԱՑՆԵԼԸ 
  
Եթե դիմումում առկա են ձևական սխալներ, որոնք կարող են շտկվել, ապա 

վարչական մարմինը դրանք մատնացույց է անում դիմողին` նրան հնարավորություն 
ընձեռելով շտկելու այդ սխալները, կամ ինքն է շտկում դրանք` նախապես կամ 
հետագայում դիմողին իրազեկելով այդ մասին: Եթե դիմումին կից ներկայացված 
փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ, ապա վարչական մարմինը դիմողին 
առաջարկում է սահմանված ժամկետում համալրել այդ ցանկը: 

  
Հոդված 33. ԴԻՄՈՒՄԸ ՎԵՐԱՀԱՍՑԵԱԳՐԵԼԸ և ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼԸ 
  
1. Եթե դիմումը ներկայացվել է ոչ իրավասու վարչական մարմին, ապա դիմումն 

ստացած վարչական մարմինը եռօրյա ժամկետում դա վերահասցեագրում է 
իրավասու վարչական մարմին` ծանուցելով դիմողին: 

2. Եթե դիմումում ներկայացված հարցերից մեկը կամ մի քանիսը ենթակա են 
վարչական այլ մարմնի իրավասությանը, ապա վարչական մարմինը դիմումն այդ 
մասով վերահասցեագրում է իրավասու վարչական մարմին` ծանուցելով դիմողին: 

Դիմումի` իրեն վերաբերող մասով, վարչական մարմնում վարույթ է հարուցվում 
սույն օրենքի 30-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով: 

3. Եթե դիմումով առաջադրված պահանջը չի մտնում ինչպես դա ստացած 
վարչական մարմնի, այնպես էլ որևէ այլ վարչական մարմնի իրավասության մեջ, 
ապա վարչական մարմինը դիմումը և դրան կից փաստաթղթերը, դրանք ստանալուց 
հետո` եռօրյա ժամկետում, վերադարձնում է դիմողին` նշելով պատճառների մասին: 

4. Սույն հոդվածով նախատեսված դեպքերում վարչական մարմինն իր մոտ 
պահում է վերահասցեագրված կամ հետ վերադարձված դիմումի պատճենները, իսկ 
անհրաժեշտության դեպքում` նաև դրանց կից փաստաթղթերի կամ դրանց մի մասի 
պատճենները կամ դրանց ցանկը: 

Հոդված 35. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ ԾԱՆՈՒՑԵԼԸ 
  
1. Դիմումի հիման վրա վարչական մարմինը վարչական վարույթի հարուցումից 

հետո` եռօրյա ժամկետում, վարույթի մասնակիցներին կամ նրանց 
ներկայացուցիչներին ծանուցում է վարչական վարույթի հարուցման մասին: Նշված 
անձանց, անհրաժեշտության դեպքում` նաև վկային, փորձագետին, թարգմանչին և 
այլ մարմինների ներկայացուցիչներին, վարչական մարմինը ծանուցում է վարույթի 
իրականացման համար անհրաժեշտ միջոցառումների անցկացման տեղի, օրվա, 
ժամի և այլ պայմանների մասին: 



2. Վարչական մարմինը իր նախաձեռնությամբ վարչական վարույթ հարուցելիս 
վարույթի մասնակիցներին կամ նրանց ներկայացուցիչներին պատշաճ ձևով 
ծանուցում է վարչական վարույթ հարուցելու մասին, եթե վարչական վարույթի 
հարուցումից մինչև վարչական ակտն ընդունելու միջև ընկած ժամանակահատվածը 
երեք օրից ավելի է։  

(35-րդ հոդվածը փոփ., խմբ. 13.12.04 ՀՕ-10-Ն) 
  

Գ Լ ՈՒ Խ  6. 
  

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՓՈՒԼԸ 
  
Հոդված 36. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԱՐԱԳ ԳՈՐԾԵԼՈՒ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
1. Վարչական վարույթը պետք է իրականացվի հնարավորինս սեղմ ժամկետում: 
2. Վարչական մարմինը պետք է վարչական վարույթն իրականացնի առանց դա 

բարդացնելու` լրացուցիչ լսումներ անցկացնելու, լրացուցիչ փորձաքննություն 
նշանակելու կամ զննում կատարելու, եթե առկա չեն գործի փաստական 
հանգամանքների պարզաբանման համար անհրաժեշտ պատճառներ: 

3. Եթե վարչական վարույթ հարուցելուց հետո վարչական մարմնի 
տրամադրության տակ առկա են համապատասխան վարչական ակտ ընդունելու 
համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, բավարար չափով պարզաբանված և ճշգրտված 
են տվյալ գործի հանգամանքները, ապա վարչական մարմինը պարտավոր է 
վարչական ակտ ընդունել նշված հանգամանքների ի հայտ գալուց հետո` ողջամիտ 
ժամկետում` չսպասելով ընդհանուր կամ հատուկ ժամկետի լրանալուն: 

Հոդված 46. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ 
  
1. Վարչական վարույթի առավելագույն ժամկետը 30 օր է: Օրենքով կարող են 

սահմանվել հատուկ` 30 օրից կարճ կամ ավելի երկար ժամկետներ: 
2. Վարչական վարույթի ժամկետն սկսվում է դիմումը տվյալ վարչական 

մարմնում մուտքագրելու օրվանից, իսկ վարչական մարմնի նախաձեռնությամբ 
ընդունվելիք վարչական ակտերի համար` նախաձեռնության օրվանից: 

3. Սույն օրենքով նախատեսված ժամկետները հաշվարկվում են օրացուցային 
օրերով: 

Եթե ժամկետը լրանում է ոչ աշխատանքային օրը, ապա ժամկետն ավարտված է 
համարվում այդ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվա ժամը 18-00-ին: 

  
Հոդված 47. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼԸ 
  
1. Վարչական վարույթի ժամկետը կարող է երկարաձգվել, եթե` 
ա) գործի քննարկման համար էական համարվող հանգամանքներ պարզելու 

նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել լրացուցիչ տեղեկություններ կամ 
փաստաթղթեր ձեռք բերել, որոնք, սույն օրենքի 43-րդ հոդվածի 3-րդ մասին 
համապատասխան, պարտավոր է ներկայացնել դիմողը, և վարչական վարույթի 
մնացած ժամկետում հնարավոր չէ ըստ էության որոշում ընդունել. 

բ) փորձագիտական եզրակացություն տալու համար անհրաժեշտ է ավելի երկար 
ժամանակ, քան վարչական վարույթի համար օրենքով սահմանված ժամկետի 
ավարտը. 

գ) փոխօգնության կարգով միջոցներ ձեռնարկելու համար անհրաժեշտ է ավելի 
երկար ժամանակ, քան վարչական վարույթի համար օրենքով սահմանված ժամկետի 
ավարտը. 



դ) վարչական ակտի ընդունմանը մասնակցում են մի քանի վարչական 
մարմիններ: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետով նախատեսված դեպքում վարչական 
վարույթի ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև 10 օր ժամկետով: Այդ դեպքում 
թույլատրվում է մինչև երկու անգամ երկարաձգում` հիշյալ ժամկետի պահպանմամբ: 

Սույն հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետով նախատեսված դեպքում վարչական 
վարույթի ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև համապատասխան 
փորձագիտական եզրակացությունն ստանալը: 

Սույն հոդվածի 1-ին մասի «գ» և «դ» կետերով նախատեսված դեպքերում 
վարչական վարույթի ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև 30 օր ժամկետով: 

3. Եթե վարչական վարույթի ժամկետի երկարաձգման համար առաջացել են սույն 
հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված մեկից ավելի հիմքեր, ապա վարչական 
մարմինը կիրառում է դրանցից միայն մեկը, որն ավելի մեծ հնարավորություններ է 
ընձեռում վարույթն արագ և արդյունավետ իրականացնելու և ըստ էության որոշում 
ընդունելու համար: 

4. Վարչական վարույթի ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ վարույթն 
իրականացնող վարչական մարմինն ընդունում է որոշում, որի մասին սահմանված 
կարգով պետք է ծանուցի վարույթի մասնակիցներին կամ նրանց 
ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև վարույթին մասնակցող այլ անձանց: 

  
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: 

(48-րդ հոդվածը փոփ. 13.12.04 ՀՕ-10-Ն) 
  
Հոդված 49. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼԸ 
  
1. Վարչական մարմինը պարտավոր է կասեցնել վարչական վարույթը, եթե` 
ա) անհնարին է տվյալ վարույթի արդյունքում ակնկալվող վարչական ակտի 

ընդունումը մինչև սահմանադրական, վարչական, քաղաքացիական կամ քրեական 
դատավարության կարգով քննվող գործով որոշում (դատական ակտ) կայացնելը. 

բ) վարույթին չի ներկայացել վարչական ակտի հասցեատերը, իսկ օրենքը 
բացառում է առանց նրա ներկայության համապատասխան վարչական ակտ 
ընդունելը. 

գ) վարչական ակտի ընդունումը հնարավոր է միայն այդ ակտի հասցեատիրոջն ի 
հայտ բերելու դեպքում: 

2. Վարչական մարմինը կարող է կասեցնել վարչական վարույթը, եթե` 



ա) վարչական ակտի հասցեատերը բացակայում է, և վարչական մարմինը, 
նախքան վարչական ակտ ընդունելը, անհրաժեշտ է համարում նրա ներկայությունը` 
վարույթին առնչվող որոշ կարևոր հանգամանքներ նրանից պարզելու համար. 

բ) ընդունվելիք վարչական ակտի հասցեատեր իրավաբանական անձը 
վերակազմակերպվում է: 

Վարչական վարույթը կարող է կասեցվել նաև օրենքով նախատեսված այլ 
դեպքերում: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետով նախատեսված դեպքերում վարչական 
վարույթը վերսկսվում է դրա կասեցումն առաջացրած հանգամանքները վերանալուց 
հետո: 

Սույն հոդվածի 1-ին մասի «բ» և «գ» կետերով, ինչպես նաև 2-րդ մասով 
նախատեսված դեպքերում վարչական վարույթը վերսկսվում է դրա կասեցման հիմք 
դարձած հանգամանքները վերանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան կասեցման մասին 
որոշում ընդունելու օրվանից հետո 60 օրը լրանալը: 

4. Վարչական մարմինը վարչական վարույթի կասեցման վերաբերյալ ընդունում է 
որոշում, որը եռօրյա ժամկետում պատշաճ ձևով ուղարկվում է վարույթի 
մասնակիցներին: 

Վարչական վարույթի կասեցման մասին որոշումը կարող է ընդունվել վարույթի 
ցանկացած փուլում: 

(49-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 13.12.04 ՀՕ-10-Ն) 
  
Հոդված 50. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԿԱՐՃԵԼԸ 
  
1. Դիմումով հարուցված վարչական վարույթը կարճվում է, եթե` 
ա) դիմումը ներկայացվել է առանց ստորագրության, և վարչական մարմինը, 

միջոցներ ձեռնարկելով դիմողին բացահայտելու ուղղությամբ, չի կարողացել 
պարզել, թե ով է հայցում համապատասխան վարչական ակտի ընդունումը. 

բ) դիմողը գրավոր ձևով հրաժարվում է իր դիմումից. 
գ) գոյություն ունի միևնույն անձի, միևնույն առարկայի վերաբերյալ և միևնույն 

հիմքերով ուժի մեջ մտած վարչական կամ դատական ակտ. 
դ) դատարանի վարույթում գտնվում է միևնույն անձանց միջև, միևնույն 

առարկայի վերաբերյալ և միևնույն հիմքերով գործ. 
ե) փոխվել է դիմողի կարգավիճակը, որն օրենքի ուժով բացառում է դիմումով 

հայցվող վարչական ակտի ընդունումը. 
ե1) լրացել է սույն օրենքի 49-րդ հոդվածի 3-րդ մասի երկրորդ պարբերությամբ 

նախատեսված ժամկետը, և այդ ընթացքում չի վերացել վարչական վարույթի 
կասեցման հիմք հանդիսացած հանգամանքը. 

զ) դիմումն անթույլատրելի է: 
Դիմումով հարուցված վարչական վարույթը կարճվում է նաև սույն օրենքի 70-րդ 

հոդվածով նախատեսված դեպքերում: 
2. Վարչական մարմնի նախաձեռնությամբ հարուցված վարչական վարույթը 

կարող է կարճվել, եթե` 
ա) անձը, ում հասցեագրված է լինելու վարչական ակտը, վերացրել է օրենքի կամ 

իրավական այլ ակտի պահանջների խախտումները կամ պատշաճ միջոցներ է 
ձեռնարկել խախտումները կանխելու ուղղությամբ, և նման դեպքերում օրենքն այդ 
խախտումների վերաբերյալ չի պահանջում վարչական ակտի ընդունում. 

բ) օրենքի կամ իրավական այլ ակտի պահանջների խախտումների կամ դրանց 
կանխման հետ չկապված հարցով իրավիճակի փոփոխման կամ օրենքով 
նախատեսված այլ հիմքով վերացել է վարչական ակտի ընդունման 
անհրաժեշտությունը: 



3. Վարչական մարմինը վարչական վարույթի կարճման վերաբերյալ ընդունում է 
որոշում, որը եռօրյա ժամկետում պատշաճ ձևով ուղարկվում է վարույթի 
մասնակիցներին: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասի «գ», «դ», «ե» և «զ» կետերով սահմանված հիմքերով 
վարչական վարույթը կարճելու դեպքում նույն հարցով վարույթի վերսկսում և 
համապատասխան վարչական ակտի ընդունում չի թույլատրվում, եթե օրենքով այլ 
բան նախատեսված չէ: 

5. Վարչական վարույթը կարճելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել սույն 
օրենքով սահմանված ընդհանուր կարգով: 

(50-րդ հոդվածը լրաց. 13.12.04 ՀՕ-10-Ն) 
  
Հոդված 51. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ՎԵՐՍԿՍԵԼԸ 
  
1. Վարչական մարմինը վարույթի մասնակիցների դիմումի հիման վրա 

պարտավոր է որոշում ընդունել բողոքարկման ոչ ենթակա վարչական ակտը 
փոփոխելու, անվավեր կամ ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ, եթե՝ 

ա) վարչական ակտ ընդունելուց հետո դրա հիմքում դրված փաստական 
հանգամանքները կամ ակտի հասցեատիրոջ կարգավիճակը փոփոխվել են հօգուտ 
այն անձի, որը վարույթը վերսկսելու հարցով դիմում է ներկայացրել. 

բ) առկա են նոր ապացույցներ, որոնք կարող են հանգեցնել վարույթը վերսկսելու 
հարցով դիմած անձի համար ավելի բարենպաստ որոշում ընդունելուն. 

գ) ի հայտ են եկել տվյալ գործի համար էական նշանակություն ունեցող այնպիսի 
նոր հանգամանքներ, որոնք հայտնի չեն եղել և չէին կարող հայտնի լինել վարույթը 
վերսկսելու հարցով դիմած անձանց, կամ թեև հայտնի են եղել նրանց, սակայն այդ 
անձանցից անկախ հանգամանքներով չեն ներկայացվել վարչական ակտն ընդունող 
վարչական մարմին. 

դ) առկա են օրենքով նախատեսված այլ հիմքեր: 
Սույն մասով նախատեսված դեպքերում վարչական վարույթը վերսկսվում է: Դրա 

ընթացքում կիրառվում են վարչական վարույթի իրականացման` սույն օրենքով 
նախատեսված ընդհանուր կանոնները: 

2. Դիմումը պետք է տրվի 3 ամսվա ընթացքում այն օրից, երբ վարույթը 
վերսկսելու հարցով դիմած անձն իմացել է վարչական վարույթը վերսկսելու հիմք 
դարձած` սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված որևէ հանգամանքի 
(հանգամանքներ) մասին: 

3. Դիմումի հիման վրա որոշում է ընդունում այն վարչական մարմինը, որն 
ընդունել է փոփոխելու, անվավեր կամ ուժը կորցրած ճանաչելու ենթակա վարչական 
ակտը, կամ այդ ակտն օրենքով վարչական վարույթի վերսկսման միջոցով անվավեր 
կամ ուժը կորցրած ճանաչելու իրավասություն ունեցող համապատասխան վերադաս 
կամ իրավասու այլ վարչական մարմինը: 

Գ Լ ՈՒ Խ  7. 
  

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԸ, ԴՐԱ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՁԵՎԵՐԸ 
  
Հոդված 53. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 
  
1. Վարչական ակտն արտաքին ներգործություն ունեցող այն որոշումը, 

կարգադրությունը, հրամանը կամ այլ անհատական իրավական ակտն է, որը 
վարչական մարմինն ընդունել է հանրային իրավունքի բնագավառում կոնկրետ 
գործի կարգավորման նպատակով, և ուղղված է անձանց համար իրավունքներ և 
պարտականություններ սահմանելուն, փոփոխելուն, վերացնելուն կամ ճանաչելուն: 



Վարչական ակտը կարող է ուղղված լինել նաև որոշակի անհատական 
չափանիշներով առանձնացված անձանց որևէ խմբի: 

2. Սույն օրենքի իմաստով` 
ա) բարենպաստ վարչական ակտն այն վարչական ակտն է, որի միջոցով 

վարչական մարմիններն անձանց տրամադրում են իրավունքներ կամ նրանց համար 
ստեղծում են այդ անձանց իրավական կամ փաստացի դրությունը բարելավող 
ցանկացած այլ պայման. 

բ) միջամտող վարչական ակտն այն վարչական ակտն է, որի միջոցով վարչական 
մարմինները մերժում, միջամտում, ընդհուպ սահմանափակում են անձանց 
իրավունքների իրականացումը, որևէ պարտականություն են դնում նրանց վրա կամ 
ցանկացած այլ եղանակով վատթարացնում են նրանց իրավական կամ փաստացի 
դրությունը. 

գ) զուգորդվող վարչական ակտն այն վարչական ակտն է, որն իր մեջ 
պարունակում է անձի համար ինչպես բարենպաստ, այնպես էլ միջամտող 
վարչական ակտերով սահմանվող դրույթներ: 

(53-րդ հոդվածը փոփ. 13.12.04 ՀՕ-10-Ն) 
  
Հոդված 54. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՁևԵՐԸ 
  
1. Վարչական ակտը, որպես կանոն, ընդունվում է գրավոր` որոշման, հրամանի, 

կարգադրության կամ օրենքով նախատեսված այլ ձևով: 
Դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի արդյունքում կարող է 

ընդունվել միայն գրավոր վարչական ակտ: 
2. Օրենքով նախատեսված դեպքերում վարչական ակտը կարող է ընդունվել 

բանավոր: 
Բանավոր վարչական ակտը, ակտի հասցեատիրոջ բանավոր կամ գրավոր 

պահանջով, ենթակա է հետագա գրավոր ձևակերպման ինչպես օրենքով 
նախատեսված դեպքերում, այնպես էլ այն դեպքում, երբ ակտի հասցեատերն ունի 
արդարացված շահ: 

Այդ դեպքում պահպանվում են գրավոր վարչական ակտին` սույն օրենքով 
ներկայացվող պահանջները: 

3. Վարչական ակտը կարող է ընդունվել նաև լուսային, ձայնային, պատկերային, 
ազդանշանների, նշանների կամ օրենքով նախատեսված այլ ձևով (այսուհետ՝ այլ ձևի 
վարչական ակտեր)։  

(54-րդ հոդվածը խմբ. 13.12.04 ՀՕ-10-Ն) 
  
Հոդված 55. ԳՐԱՎՈՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
  
1. Գրավոր վարչական ակտին ներկայացվում են հետևյալ պահանջները. 
ա) վարչական ակտն իր բովանդակությամբ պետք է համապատասխանի դրա 

ընդունման համար օրենքով սահմանված պահանջներին, նշում պարունակի այն 
բոլոր էական փաստական և իրավաբանական հանգամանքների վերաբերյալ, որոնք 
վարչական մարմնին հիմք են տվել ընդունելու համապատասխան որոշում. 

բ) վարչական ակտը պետք է կազմված լինի սահմանված ձևի և նմուշի թղթի վրա: 
2. Վարչական ակտը, որպես կանոն, պետք է տեղեկություններ պարունակի նաև 

այն ծախսերի և դրանք կրողների վերաբերյալ, որոնք կատարվել են ակտի ընդունման 
կապակցությամբ: Ծախսերը վերադարձնելու հետ կապված ակտ ընդունելու դեպքում 
պետք է նշվեն վերադարձման ենթակա գումարը և վերադարձման կարգն ու 
պայմանները: 



3. Վարչական ակտը կարող է ունենալ ներդիրներ, հավելվածներ կամ լրացուցիչ 
այլ փաստաթղթեր, որոնց գործողությունը չի կարող գերազանցել վարչական ակտի 
գործողության ժամկետը: Ներդիրները, հավելվածները և լրացուցիչ այլ 
փաստաթղթերը ինքնուրույն վարչական ակտեր չեն, դրանք վարչական ակտի 
բաղկացուցիչ մասն են և գործում են այնքանով, որքանով գործում է բուն վարչական 
ակտը: 

4. Վարչական ակտը պետք է պարունակի` 
ա) վարույթն իրականացրած վարչական մարմնի լրիվ անվանումը. 
բ) վարչական ակտի հասցեատիրոջ անունը, ազգանունը, իրավաբանական անձի 

դեպքում` լրիվ անվանումը. 
գ) ակտի լրիվ անվանումը, դրա ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը և 

համարը. 
դ) ակտով լուծվող հարցի նկարագրությունը (նկարագրական մաս). 
ե) ակտի ընդունման հիմնավորումը (պատճառաբանական մաս). 
զ) ընդունված որոշման շարադրանքը (եզրափակիչ մաս). 
է) ակտի գործողության ժամկետը, եթե ակտն ընդունվում է որոշակի ժամկետով. 
ը) ակտի բողոքարկման ժամկետը և մարմինը, ներառյալ` դատարանը, որին 

կարող է այդ ակտը բողոքարկվել. 
թ) ակտն ընդունող վարչական մարմնի պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը և 

ազգանունը, նրա ստորագրությունը. 
ժ) ակտն ընդունած վարչական մարմնի պաշտոնական կնիքը: 
5. Միանման հարց կարգավորող վարչական ակտը կարող է ունենալ միասնական 

նմուշի ձև (ձևաթուղթ): 
  
Հոդված 56. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՈՐՈՇԱԿԻՈՒԹՅՈՒՆԸ 
  
1. Վարչական ակտը պետք է ձևակերպվի հստակ և հասկանալի: 
2. Վարչական ակտի բովանդակությունը պետք է շարադրվի այնպես, որպեսզի 

դրա հասցեատիրոջ համար ակնառու լինի, թե իրեն ինչ իրավունք է տրամադրվում, 
իր որ իրավունքն է սահմանափակվում, իրեն ինչ իրավունքից են զրկում, կամ իր վրա 
ինչ պարտականություն է դրվում: 

  
Հոդված 57. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 
  
1. Գրավոր կամ գրավոր հաստատված վարչական ակտը պետք է պարունակի 

հիմնավորում, որում պետք է նշվեն համապատասխան որոշում ընդունելու բոլոր 
էական փաստական և իրավական հիմքերը: 

Վարչական մարմնի հայեցողական լիազորությունների իրականացման 
արդյունքում ընդունված վարչական ակտի հիմնավորումից պետք է պարզ լինեն այն 
նկատառումները, որոնց հիման վրա վարչական մարմինն ընտրել է տվյալ լուծումը: 

2. Հիմնավորում չի պահանջվում, եթե` 
ա) վարչական մարմինը բավարարում է որևէ դիմում, և վարչական ակտը չի 

շոշափում երրորդ անձանց իրավունքները. 
բ) ակտի հասցեատիրոջը կամ այն անձին, ում շահերը վարչական ակտը 

շոշափում է, արդեն հայտնի է վարչական մարմնի դիրքորոշումը փաստական կամ 
իրավական հետևանքների վերաբերյալ, կամ այդ դիրքորոշումն ակնհայտորեն բխում 
է ակտի տեքստից. 

գ) վարչական մարմինը նույնանման վարչական ակտեր է հրապարակում մեծ 
քանակությամբ կամ վարչական ակտերը հրատարակում է տեխնիկական միջոցների 



օգտագործմամբ, և յուրաքանչյուր առանձին դեպքում հիմնավորելու 
անհրաժեշտություն չկա: 

3. Արգելվում է վարչական մարմնի ընդունած վարչական ակտերի հիմնավորումն 
այն փաստարկներով, որոնք չեն առնչվում տվյալ մարմնի իրավասությանը: 

Գ Լ ՈՒ Խ  8. 
  

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏ ԸՆԴՈՒՆԵԼԸ, ԴՐԱ ՄԱՍԻՆ ԻՐԱԶԵԿԵԼԸ, ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԻ 
ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ 

  
Հոդված 58. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏ ԸՆԴՈՒՆԵԼԸ 
  
1. Գրավոր վարչական ակտն ընդունված է համարվում այդ ակտը վարչական 

մարմնի իրավասու պաշտոնատար անձի կողմից ստորագրվելու օրվանից: 
2. Բանավոր և այլ ձևի վարչական ակտերն ընդունված են համարվում այդ 

ակտերը հրապարակվելու պահից: 
(58-րդ հոդվածը փոփ. 13.12.04 ՀՕ-10-Ն) 
  
Հոդված 59. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԻՐԱԶԵԿԵԼԸ 

(ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԸ ՀԱՆՁՆԵԼԸ և ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼԸ) 
  
1. Վարչական մարմինը վարույթի մասնակիցներին վարչական ակտի ընդունման 

մասին իրազեկում է սույն հոդվածով նախատեսված հանձնման կամ հրապարակման 
եղանակով: 

2. Գրավոր վարչական ակտը, ընդունումից հետո` եռօրյա ժամկետում, պետք է 
հանձնվի վարույթի մասնակիցներին: Դա կարող է իրականացվել պատվիրված 
փոստով, այդ թվում` ստանալու մասին ծանուցմամբ, հասցեատիրոջը 
ստորագրությամբ առձեռն հանձնելու, ինչպես նաև` օրենքով սահմանված այլ 
եղանակներով: 

Որպես կանոն, գրավոր վարչական ակտի հանձնումը պետք է կատարվի ակտը 
վարույթի մասնակիցներին ստորագրությամբ առձեռն հանձնելու միջոցով: 

Սույն մասով նախատեսված հանձնման մյուս միջոցները կիրառվում են այն 
դեպքում, երբ որևէ հիմնավոր պատճառով ստորագրությամբ առձեռն հանձնելու 
հնարավորություն չկա, այդ թվում, 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 բաղկացուցիչ մաս 
համարվող փաստաթղթերը: 

Նշված փաստաթղթերը վարչական ակտի հետ միաժամանակ չհանձնելը կամ ուշ 
հանձնելը չի կարող ազդել վարչական ակտի գործողության վրա և այդ պատճառով 
ակտի իրավաչափությունը վիճարկելու հիմք դառնալ: 

3. Գրավոր վարչական ակտում, ինչպես նաև դրա բաղկացուցիչ մաս կազմող 
փաստաթղթերում օրենքով սահմանված կարգով փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու դեպքում այդ փոփոխությունները և լրացումները կատարած վարչական 
մարմինը պարտավոր է սույն հոդվածով սահմանված կարգով դրանք հանձնել 
վարչական ակտի հասցեատիրոջը: 

4. Վարչական ակտն ընդունած 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 ուժ ունի միայն վարչական ակտի վարչական վարույթի 
իրականացման լեզվով ընդունված տեքստը: Օտար լեզվով թարգմանված պատճենը 



չի կարող հիմք լինել այդ ակտի իմաստը կամ բովանդակությունը մեկնաբանելու կամ 
պարզաբանելու համար, իսկ վեճ առաջանալու կամ բողոք ներկայացնելու դեպքում 
հիմք է ընդունվում վարչական ակտի հայերենով ընդունված տեքստը: 

5. Վարչական ակտի հրապարակումը կատարվում է վարչական մարմնի 
տեղեկագրում կամ այլ պաշտոնական տեղեկագրում հրատարակելով կամ 
զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով հրապարակելով: 

Գրավոր վարչական ակտը ենթակա է պարտադիր հրապարակման, եթե 
վարչական մարմնին հայտնի չեն այդ ակտով ուղղակիորեն շոշափվող անձանց 
վերաբերյալ տեղեկությունները, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում: 

Գրավոր վարչական ակտը կարող է հրապարակվել նաև վարչական մարմնի 
նախաձեռնությամբ, եթե ակտի հրապարակումը վարչական մարմինը համարում է 
առավել նպատակահարմար` պետության և հանրության շահերի, ինչպես նաև 
անձանց իրավունքների արդյունավետ պահպանման անհրաժեշտությունից ելնելով: 

Մամուլում, զանգվածային լրատվության այլ միջոցներում կամ տեղեկատվության 
տարածման այլ միջոցներում հրապարակվում է գրավոր վարչական ակտի 
եզրափակիչ մասը: Նման եղանակով հրապարակման մեջ պետք է նշվի, թե որտեղ 
կարելի է ամբողջությամբ ծանոթանալ վարչական ակտին, այդ թվում` դրա 
հիմնավորմանը: 

6. Բանավոր վարչական ակտը հրապարակվում է բանավոր ձևով` դրա 
հասցեատիրոջը (հասցեատերերին) հայտարարելու միջոցով: Բանավոր վարչական 
ակտը կարող է հրապարակվել դրա հասցեատիրոջ համար հասկանալի որևէ օտար 
լեզվով: 

7. Այլ ձևի վարչական ակտը հրապարակվում է օրենքով նախատեսված որևէ 
տեսքով դրա հասցեատիրոջը (հասցեատերերին) անմիջականորեն տեսանելի, 
ընկալելի կամ որևէ այլ ձևով հասանելի դարձնելու միջոցով: 

(59-րդ հոդվածը փոփ. 13.12.04 ՀՕ-10-Ն) 
Գ Լ ՈՒ Խ  18. 

  
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  
Հոդված 113. ՕՐԵՆՔԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ 
  
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից ինն 

ամիս հետո: 
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված ժամկետի ընթացքում սույն օրենքի 

3-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված վարչական մարմինները պարտավոր են 
ապահովել վարչարարության և վարչական վարույթին վերաբերող դրույթներ 
պարունակող իրենց իրավական ակտերի համապատասխանեցումը սույն օրենքին: 

3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո «Քաղաքացիների առաջարկությունները, 
դիմումները և բողոքները քննարկելու կարգի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքը (22 դեկտեմբերի 1999 թվականի, ՀՕ-24) գործում է միայն 
քաղաքացիների առաջարկությունների մասով: 


