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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЕ В СУД ПО ДЕЛАМ 
ОБ ОСПАРИВАНИИ ЗАКОННОСТИ НОРМАТИВНОПРАВОВЫХ АКТОВ

 Սահ մա նադ րու թյամբ1 և « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ-
պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այով2 (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) նա խա տես ված 
ան ձի ի րա վունք նե րի խախ տում ե րի դեպ քում ար դյու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան 
ե րաշ խիք նե րից է դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը: Սահ մա նադ րու թյամբ, մի ջազ գային պայ-
մա նագ րե րով, օ րենք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րի և (կամ) 
ա զա տու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան խնդ րով յու րա քան չյուր 
ոք ի րա վունք ու նի դի մել դա տա րան: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունքն ի նք նանպա-
տակ չէ, այն ու նի հս տակ խնդ րան քային կետ, ա ռա քե լու թյուն և կոչ ված է ա պա հո վե լու ան ձի 
խախտ ված ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ վե րա կանգ նու մը: 

Ան ձի ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի 
ի րա ցու մը ե րաշ խա վո րե լու տե սան կյու նից ա ռաջ նա հերթ կար ևո րու թյուն ու նի այն հար ցի պա-
տաս խա նը, թե որ քա նո՞վ է հա սա նե լի ար դա րա դա տու թյու նը, որ քան ար դյու նա վետ են ան ձի 
խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ի րաց-

1 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2015.12.21/ Հա տուկ թո ղար կում հոդ. 1118:
2 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2002.06.05/17(192), Հոդ. 367:
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ման պայ ման նե րը և գոր ծի քա կազ մը: Դա տա րան դի մե լու` ան ձի ի րա վուն քի ի րաց ման լի ար-
ժեք ե րաշ խա վո րում ան ձի Սահ մա նադ րա կան ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը դա տա-
կան կար գով պաշտ պա նե լու ա ռաջ նա հերթ ի րա վա կան նա խա պայ ման նե րից է3:

 Վար չա դա տա վա րա կան կա ռու ցա կար գե րը նախ ևա ռաջ պետք է լի ար ժե քո րեն ա պա հո-
վեն մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի՝ որ պես հիմ ա կան սո ցի ա լա կան ար ժե քի 
պաշտ պա նու թյու նը, ը նդ ո րում՝ բա ցա ռա պես սահ մա նադ րաի րա վա կան և կոն վեն ցի ոն պա-
հանջ նե րին ու ո րակ նե րին հա մա պա տաս խան: Վար չա կան դա տա վա րու թյու նում ան ձի դա-
տա կան պաշտ պա նու թյան սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի ի րաց ման տե սան կյու նից կար ևոր վում է 
դա տա րան դի մե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց շր ջա նա կի հատ կո րո շու մը: Խոսքն այս կամ 
այն ի րա վուն քը մի ո րո շա կի ան ձի վե րագ րե լու մա սին է: Ի րա վուն քը մի ո րո շա կի ան ձի վե-
րագրե լը (ի րա վուն քի սուբյեկտ) կար ևոր է ի րա վունք նե րը դա տա րա նում պաշտ պա նե լու թույ-
լատ րե լի ու թյան հա մար: Դրա ը նդ հա նուր նա խա պայ մանն այն է, որ նորմ ա ռն վազն հե-
տապն դում է նաև հայց վո րի շա հե րի պաշտ պա նու թյան նպա տակ (պաշտ պա նիչ նորմ)4: 

Այ սինքն՝ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսդ րու թյամբ դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը 
ֆոր մալ կեր պով ո րո շա կի ան ձանց վե րա պահ ված լի նե լը վեր ջին նե րիս ի րա վունք նե րը դա տա-
կան կար գով պաշտ պա նե լու հնա րա վո րու թյան և թույ լատ րե լի ու թյան նա խա պայ ման նե րից է: 

Ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան Սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քից ա ծանց վում է պե-
տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը` ա պա հո վել այն թե´ նոր մաս տեղծ, թե´ ի րա վա կի-
րառ ման գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լիս: Դա են թադ րում է, մի դեպ քում, օ րենսդ րի պար-
տա կա նու թյու նը` լի ար ժեք դա տա կան պաշտ պա նու թյան հնա րա վո րու թյուն և մե խա նիզմ եր 
ամ րագ րել օ րենք նե րում, մյուս կող մից, ի րա վա կի րա ռո ղի պար տա կա նու թյու նը` ա ռանց բա-
ցա ռու թյուն նե րի քն նարկ ման ըն դու նել ան ձանց` օ րի նա կան կար գով ի րենց ու ղղ ված դի մում-
նե րը, ո րոն ցով նրանք հայ ցում են ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն ի րենց ի րա վունք նե րի են-
թադ րյալ խախ տում ե րից5:

 Վե րը նշ վա ծը վկա յում է օ րենսդ րա կան մա կար դա կում դա տա րան դի մե լու ի րա վունք ու նե-
ցող սուբյեկտ նե րի շր ջա նա կի և այդ ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ նա խադրյալ նե-
րի ամ րագր ման՝ պե տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյան կա տար ման ան հրա ժեշ տու թյան 
մա սին: Այլ կերպ ա սած՝ ան ձի սուբյեկ տիվ ի րա վուն քը (օ րի նա կան շա հը) դա տա կան կար գով 
պաշտ պա նե լու կա ռու ցա կար գե րը պետք է օ րենսդ րա կան կար գով ամ րագր ված լի նեն: 

Վար չա կան դա տա րան դի մե լու ի րա վունք ու նե ցող սուբյեկտ նե րի շր ջա նա կը սահ ման-
վում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի6 3-րդ հոդ վա ծով, ո րը թերևս ա ռա վել 
հա ճա խա կի օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի և լրա ցում ե րի են թարկ ված հոդ ված նե րից 
է: Նշ ված հոդ վա ծի կա պակ ցու թյամբ օ րենսդ րա կան բա րե փո խում ե րը մեծ մա սամբ պայ մա-
նա վոր ված են ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի լի ար ժեք ի րաց ման հա մար նա-
խա պայ ման ներ ստեղ ծե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ: Այ դու հան դերձ վկա յա կոչ ված օ րի նադ րույ թի 
բո վան դա կային վեր լու ծու թյու նից ու ղ ղա կի ո րեն բխում է, որ օ րենս դի րը վար չա դա տա վա րա-
կան կար գով պաշտ պա նու թյան են թա կա է դի տար կում քա ղա քա ցի նե րի ու ի րա վա բա նա կան 
ան ձանց այն ի րա վունք նե րը, ա զա տու թյուն նե րը և օ րի նա կան շա հե րը, ո րոնց խախ տու մը 
վար չա կան ակ տե րի, պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ ի գոր ծո ղու թյան 
կամ ան գոր ծու թյան հետ ևանքն է, մինչ դեռ ակ ներև է, որ սրան ցով չեն սպառ վում վար չա րա-

3 Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 12.07.2016 թվա կա նի ՍԴՈ-1293 ո րո շու մը:
4 Տե՛ս Hufen, Staatsrecht II: Grundrechte, 2018, para.5 Rn. 2, էջ 51:
5 Տե՛ս ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՎԴ5/0118/05/19 վար չա կան գոր ծով 18.11.2021 թվա կա նի ո րո շու մը:
6 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2013.12.28/73(1013).1, Հոդ.1186.1: Ըն դուն վել է 05.12.2013 թվա կա նին և ու ժի մեջ է մտել 07.01.2014 
թվա կա նին:
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րու թյան բո լոր դրս ևո րում ե րը: Օ րենս դի րը որ պես վար չա րա րու թյան դրս ևոր ման ձև է դի-
տար կել նաև նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ըն դուն մամբ եզ րա փակ վող վար չա րա րու թյու նը, 
ին չը, սա կայն, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի հի շա տակ ված նոր մում հա մար-
ժե քո րեն ար տա հայտ ված չէ7:

 Հարկ է նշել, որ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը բազ մա թիվ ո րո շում ե րով ան դրա դար ձել է ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված կար գա վոր մա նը՝ ար-
տա հայ տե լով հետ ևյա լը ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը.

- «(...) դի մե լով վար չա կան դա տա րան` ան ձը ոչ մի այն պետք է հիմ ա վո րի, որ պե տա-
կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի և դրանց պաշ տո նա տար ան-
ձանց վար չա կան ակ տերն ըն դուն վել, գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ ան գոր ծու թյու նը կա-
տար վել են օ րեն քի խախտ մամբ, այլ նաև պետք է մատ նան շի իր այն ի րա վունք ներն 
ու ա զա տու թյուն նե րը, ո րոնք խախտ վել են»8.

- «(...) վար չա կան ար դա րա դա տու թյուն հայ ցող ան ձանց կող մից ներ կա յաց ված հայ-
ցա դի մում ե րի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րից յու րա քան չյու րով պետք 
է պարզ վի` ա րդյոք հայց վո րը հան դի սա նում է դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը կրող 
սուբյեկտ, այ սինքն՝ « շա հագր գիռ ան ձ», քա նի որ մի այն ի րա վա կան շա հագրգռ վա-
ծու թյան առ կա յու թյան պա րա գա յում ան ձը կա րող է ա կն կա լել իր խախտ ված ի րա-
վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյուն»9. 

 «(...) վար չա կան ար դա րա դա տու թյուն, բա ցա ռու թյամբ նույն օ րենսգր քով սահ ման-
ված դեպ քե րի, կա րող է հայ ցել մի այն այն ան ձը, ով հան դի սա նում է դա տա րան դի-
մե լու ի րա վուն քը կրող սուբյեկտ, կամ այլ կերպ ա սած՝ այն ան ձը, ո րի սուբյեկ տիվ 
ի րա վունք նե րը խախտ վել են կամ կա րող են խախտ վել»10.

- «(...) « շա հագր գիռ ան ձ» հաս կա ցու թյու նը գնա հատ ման են թա կա հաս կա ցու թյուն է, 
և գոր ծը քն նող դա տա րանն ի րա վա սու է գնա հա տե լու այս հաս կա ցու թյու նը յու րա-
քան չյուր գոր ծով` հաշ վի առ նե լով կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րը և պար զե լով, թե 
ա րդյոք տվյալ ան ձն ու նի ի րա վա կան շա հագրգռ վա ծու թյուն, թե` ոչ»11.

- «(...) դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը վե րա պահ ված է կոնկ րետ այն ան ձին, ու մ ի րա-
վունք նե րը խախտ վել են, կամ առ կա է նրա ի րա վունք նե րի խախտ ման վտանգ: 
Օ րենս դի րը, նույն պես ա ռաջ նորդ վե լով այս ը նդ հա նուր կա նո նով, վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քում ամ րագ րել է յու րա քան չյու րի` իր խախտ ված ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան հա մար վար չա կան դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը: Ան ձը կա րող է 
դի մել դա տա կան պաշտ պա նու թյան, ե թե ու նի «ի րա կան (ռե ալ)» ի րա վունք ներ»12: 

Դա տա րան դի մե լու սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի կար ևոր հատ կա նիշ է գործ նա կա նում դրա 
ի րաց վե լի ու թյու նը, ո րի ա ռաջ նա հերթ նա խա պայ մա նը օ րենսդ րու թյամբ ան ձին նման ի րա-
վուն քի վե րա պա հում է: Այ սինքն՝ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի-
ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րի վա րույ թի սուբյեկ տային ա ռա ջին նա խադ րյալն օ րենսդ րու-
թյամբ տվյալ սուբյեկ տին՝ վար չա կան դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի վե րա պա հում է: Դա-
տա րան դի մե լու ի րա վուն քին ներ կա յաց վող վե րոգ րյալ ը նդ հա նուր նա խադ րյալ նե րի սահ-

7 Տե՛ս Տ. Խա չի կյան, Հ. Բեդ ևյան, Ա. Ղարս լյան, Տ. Մար կո սյան, Ե. Խունդ կա րյան, Վ. Հով հան նի սյան, Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա վա րու թյուն, Գիրք ա ռա ջին / - Եր., « Հայ րա պետ» հրատ., 2022, էջ 30:
8 Տե՛ս ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՎԴ/0909/05/10 վար չա կան գոր ծով 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու մը:
9 Տե՛ս ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՎԴ/9190/05/13 վար չա կան գոր ծով 27.11.2015 թվա կա նի ո րո շու մը:
10 Տե՛ս նույն տե ղում:
11 Տե՛ս ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՎԴ/3477/05/13 վար չա կան գոր ծով 26.12.2014 թվա կա նի ո րո շու մը:
12 Տե՛ս ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՎԴ/6403/05/12 վար չա կան գոր ծով 08.05.2014 թվա կա նի ո րո շու մը:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ  2022  4-6 (274-276)

50

ման մա նը զու գա հեռ, նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի վի ճարկ ման վա րույ թը կար գա վո րող 
ի րա վա նոր մե րը սահ մա նում են նշ ված վա րույ թին բնո րոշ հա վե լյալ նա խադ րյալ ներ, ո րոնց 
առ կա յու թյան դեպ քում մի այն ան ձը կա րող է ի րաց նել վար չա դա տա վա րա կան օ րենսգր քով 
նա խա տես ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան նշ ված ձևը։

 Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան վի ճարկ ման վա րույ թը սուբյեկ տիվ 
ի րա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ա ռանձ նա հա տուկ ձև է: Ը ստ այդմ, օ րենս դի րը 
սահ մա նել է նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու ի րա վուն քը կրող 
սուբյեկտ նե րի սպա ռիչ ցանկ: Օ տա րերկ րյա օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ե րի և ի րա վա կի-
րառ պրակ տի կայի ու սում ա սի րու թյու նը վկա յում է, որ նմա նօ րի նակ մո տե ցու մը լայ նո րեն 
տա րած ված է: Օ րի նակ՝ Լիտ վայի Հան րա պե տու թյան վար չա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյու-
նը ևս նա խա տե սում է սուբյեկտ նե րի սպա ռիչ ցանկ, ո րոնք ի րա վունք ու նեն դի մել վար չա կան 
դա տա րան՝ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի օ րի նա կա նու թյու նը վե րա նայե լու միջ նոր դու թյամբ։ 
Հետ ևա բար, նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան վի ճարկ ման պա հան ջով վար-
չա կան դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը հա մընդ հա նուր չէ13։ Ա վե լին՝ Լիտ վայի գե րա գույն վար-
չա կան դա տա րա նը գտել է, որ դի մու մը մեր ժե լու կամ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հիմք է դի մող 
սուբյեկ տի՝ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի վե րա նայ ման պա հան ջով վար չա կան դա տա րան 
դի մե լու ի րա վուն քի բա ցա կա յու թյու նը14:

 Վե րոգ րյալ դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո հարկ ե նք հա մա րում ան դրա դառ նալ նոր մա-
տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րով դա տա րան 
դի մե լու ի րա վուն քը սահ մա նող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 192-րդ հոդ վա-
ծով ամ րագր ված ի րա վա կար գա վո րում ե րին: Նշ ված հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ « նույն օ րենսգր քի 
191րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված գոր ծե րով վար չա կան դա տա րան կա րող է դի մել յու րա քան
չյուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ, ե թե հա մա րում է, ո ր՝

1) որ ևէ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տով, բա ցա ռու թյամբ դա տա կան ակ տի, կամ որ
ևէ ռե ալ ակ տով իր նկատ մամբ կի րառ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով (դ րա որ ևէ դրույ
թով) խախտ վել են Սահ մա նադ րու թյան 2րդ գլ խով, մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րին և 
ա զա տու թյուն նե րին վե րա բե րող մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րով, ի նչ պես նաև Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով ամ րագր ված իր ի րա վունք նե րը. 

2) ի րենց նկատ մամբ չկի րառ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով (դ րա դրույ թով) կա րող 
են խախտ վել նույն հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին կե տում նշ ված ի րենց ի րա վունք նե րը:

2. Նույն օ րենսգր քի 191րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված գոր ծե րով վար չա կան դա տա րան 
կա րող են դի մել նաև պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը կամ դրանց 
պաշ տո նա տար ան ձինք` ը նդ դեմ վար չա կան մարմ ի, ե թե հա մա րում են, որ այդ մարմ ի նոր
մա տիվ ի րա վա կան ակ տով խախտ վել են պե տու թյան կամ հա մայն քի այն ի րա վունք նե րը, 
ո րոնց պաշտ պա նու թյան լի ա զո րու թյու նը դր ված է դի մո ղի վրա, ե թե այդ վե ճը են թա կա չէ 
լուծ ման վե րա դա սու թյան կար գով։

3. Նույն օ րենսգր քի 191րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված գոր ծե րով վար չա կան դա տա րան 
կա րող է դի մել նաև Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը, ի նչ պես նաև Եր ևա նի ա վա գա նու 
խմ բակ ցու թյու նը՝ Եր ևա նի ա վա գա նու ակ տե րը վի ճար կե լու դեպ քում։

4. Նույն օ րենսգր քի 191րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված գոր ծե րով վար չա կան դա տա րան 
կա րե լի է դի մել նաև այն դեպ քում, ե րբ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը դի մե լու պա հին այլևս 

13 Տե՛ս Dainius Raižys, Darius Urbonas, “Legal issues concerning judicial control of the legality of normative administrative 
acts”, էջ 13:
14 Տե՛ս Supreme Administrative Court of Lithuania, November 2003, Ruling administrative case No. A4 -1131-2003:
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ի րա վա բա նա կան ու ժ չու ներ, սա կայն կի րառ վել է դի մո ղի նկատ մամբ որ ևէ ան հա տա կան, 
նե րա ռյալ` դա տա կան ակ տով»:

 Վե րոգ րյալ հոդ վա ծից հետ ևում է, որ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան 
վի ճարկ ման գոր ծե րով ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մից դա տա րան դի մե-
լու սուբյեկ տային նա խադ րյալ ներն ը նդ հա նուր առ մամբ հա մընկ նում են հայ ցային վա րույ թի 
կար գով դա տա րան դի մե լու հա մար ան հրա ժեշտ սուբյեկ տային նա խադ րյալ նե րին, մաս նա-
վո րա պես՝ սույն վա րույ թի կար գով վար չա կան ար դա րա դա տու թյուն կա րող է հայ ցել մի այն 
այն ան ձը, ո րն այդ գոր ծով ու նի դա տա րան դի մե լու հար ցում ի րա վա կան շա հագրգռ վա ծու-
թյուն: Գոր ծող ի րա վա կար գա վո րում ե րի պայ ման նե րում նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի 
ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րով դա տա րան դի մե լու ի րա վունք ու նե-
ցող սուբյեկտ նե րին կա րե լի է դա սա կար գել ը ստ դա տա վա րու թյան ըն թաց քում հե տապն դած 
շա հի բնույ թի: Այս պես՝ խնդ րո ա ռար կա վա րույ թի շր ջա նա կում ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա-
կան ան ձինք կա րող են դի մել դա տա րան ե թե վեր ջին նե րիս նկատ մամբ որ ևէ ան հա տա կան 
ի րա վա կան ակ տով կամ ռե ալ ակ տով կի րառ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով (դ րա որ ևէ 
դրույ թով) կամ ի րենց նկատ մամբ չկի րառ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով (դ րա դրույ թով) 
կա րող են խախտ վել Սահ մա նադ րու թյան 2-րդ գլ խով, մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րին 
և ա զա տու թյուն նե րին վե րա բե րող մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րով, ի նչ պես նաև Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րը: Այ սինքն՝ ան հրա ժեշտ 
պայ ման է ան մի ջա կա նո րեն վեր ջին նե րիս մաս նա վոր կամ ան հա տա կան շա հե րին մի ջամ-
տու թյու նը կամ դրա ա ռա ջաց ման ի րա կան վտան գը: Հետ ևա բար, այս դեպ քում ֆի զի կա կան 
և ի րա վա բա նա կան ան ձինք ա ռաջ նա հեր թո րեն հե տապն դում են մաս նա վոր կամ ան հա տա-
կան շահ: Այ դու հան դերձ, հարկ է նշել, որ ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց՝ պե տա-
կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ու դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց նոր-
մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի՝ վար չա կան դա տա րա վա րու թյան կար գով վի ճարկ ման սուբյեկ-
տիվ ի րա վուն քը հե տապն դում է ոչ մի այն խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման հետ 
կապ ված ան հա տա կան    կամ մաս նա վոր շահ, այլ նաև հան րային կամ ը նդ հա նուր շահ: Նկա-
տի ու նե նա լով, որ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի քն նարկ վող ձևն ան մի ջա կա նո-
րեն փոխ կա պակց ված է ա նո րոշ թվով ան ձանց հա մար վար քագ ծի պար տա դիր կա նոն ներ 
սահ մա նող ակ տի ի րա վա չա փու թյան հետ, կար ծում ե նք, որ այն միշտ շո շա փում է ի նչ պես 
մաս նա վոր (ան հա տա կան) շա հը, այն պես էլ հան րային (ը նդ հա նուր) շա հը: 

Անդ րա դառ նա լով նշ ված հա տուկ վա րույ թի կար գով դա տա րան դի մե լու ի րա վունք ու նե-
ցող մյուս սուբյեկտ նե րին, այն է՝ պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին, 
Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նին և Եր ևա նի ա վա գա նու խմ բակ ցու թյա նը, կար ծում ե նք, որ 
նշ ված սուբյեկտ նե րը հե տապն դում են հան րային կամ ը նդ հա նուր շահ՝ ե րաշ խա վո րե լով ի րա-
վա կան պե տու թյա նը ներ կա յաց վող օ րի նա կա նու թյան սկզ բուն քի ա պա հով ման պա հան ջը: 

Այս հա մա տեքս տում ա ռանձ նա հա տուկ ար դի ա կան է նաև նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի 
վի ճարկ ման սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի վեր լու ծու թյու նը գոր ծող վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսդ րու թյան և դա տա կան   պ րակ տի կայի հա մա տեքս տում: ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան-
դրա դառ նա լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 192-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ամ-
րագր ված ի րա վա կար գա վոր մա նը, ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դի րը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե-
ռել ան ձին վի ճար կե լու պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի և դրանց 
պաշ տո նա տար ան ձանց նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը՝ մի ա ժա մա նակ տա րան ջա տե լով 
այդ պի սի հնա րա վո րու թյան ծագ ման հա մար հետ ևյալ հիմ քե րը. 

վի ճարկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ա կտն ան ձի նկատ մամբ կի րառ վել է ան հա տա կան 
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ի րա վա կան ակ տով կամ ռե ալ ակ տով, ին չի ար դյուն քում խախտ վել են վեր ջի նիս՝ ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյամբ, մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րին և ա զա տու թյուն նե րին վե րա բե րող մի-
ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րով, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով 
ամ րագր ված ի րա վունք նե րը,

 նոր մա տիվ ի րա վա կան ա կտն ան ձի նկատ մամբ չի կի րառ վել, սա կայն դրա նով կամ դրա 
դրույ թով կա րող են խախտ վել վեր ջի նիս՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, մար դու և քա ղա քա ցու 
ի րա վունք նե րին և ա զա տու թյուն նե րին վե րա բե րող մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րով, ի նչ-
պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով ամ րագր ված իր ի րա վունք նե րը15:

Վ կա յա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ սույն վա րույ թի շր ջա-
նակ նե րում դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ի րաց ման նա խա պայ ման նե րից է ֆի զի կա կան կամ 
ի րա վա բա նա կան ան ձի հա մար վեր ջի նիս նկատ մամբ որ ևէ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ-
տով կամ ռե ալ ակ տով տվյալ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի (դ րա որ ևէ դրույ թի) կի րա ռու մը, 
ո րով խախտ վել են Սահ մա նադ րու թյան 2-րդ գլ խով, մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րին 
և ա զա տու թյուն նե րին վե րա բե րող մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րով, ի նչ պես նաև Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով ամ րագր ված իր ի րա վունք նե րը, ի սկ նոր մա տիվ ի րա-
վա կան ա կտն ան ձի նկատ մամբ կի րառ ված չլի նե լու դեպ քում այդ ի րա վունք նե րի խախտ ման 
ի րա կան վտան գը: Հարկ է ը նդ գծել, որ օ րենս դի րը մի այն ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 192-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տում է կի րա ռել « ռե ալ ա կտ» եզ րույ թը: Մինչ դեռ 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 193-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, ո րով սահ ման-
ված են նույն օ րենսգր քի 192-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված դեպ քե րում վար չա կան 
դա տա րան դի մե լու ժամ կետ նե րը, օ րենս դի րը կի րա ռել է « վի ճարկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տի (դ րա վի ճարկ վող դրույ թի) (...) կի րա ռու մը (կա տա րու մը) ա պա հո ված գոր ծո ղու թյուն 
կամ ան գոր ծու թյուն» ձևա կեր պու մը: 

Այս կա պակ ցու թյամբ հարկ ե նք հա մա րում հա վե լել, որ շատ հա ճախ հան րային ի րա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րում որ պես հան րային իշ խա նու թյան կրող կա րող են հան դես գալ ոչ 
մի այն պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը, այլև պե տու թյան կող մից 
օ րեն քով պատ վի րակ ված հան րային գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նող մաս նա վոր ան ձինք։ Այ-
սինքն՝ վի ճարկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կի րա ռու մը (կա տա րու մը) ա պա հո ված գոր-
ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը կա րող է ի րա կա նաց վել ի նչ պես հան րային իշ խա նու թյու-
նը կրող սուբյեկտ նե րի, այն պես էլ պե տու թյան կող մից օ րեն քով պատ վի րակ ված հան րային 
գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նող մաս նա վոր ան ձանց կող մից: Հաշ վի առ նե լով վե րը նշ վա ծը, ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 26-րդ գլ խի կար գա վոր ման հա մա տեքս տը, ի նչ պես 
նաև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 28.02.2017 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1354 ո րոշ մամբ16 
ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը նույն օ րենսգր քի 193-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցի վե րա բե րյալ՝ կար ծում ե նք, որ « վի-
ճարկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի (դ րա վի ճարկ վող դրույ թի) կի րա ռու մը (կա տա րու մը) 
ա պա հո ված գոր ծո ղու թյուն կամ ան գոր ծու թյուն» ձևա կերպ ման գոր ծա ծու մը « ռե ալ ա կտ» եզ-
րույ թի փո խա րեն ա ռա վել նպա տա կա հար մար է, քա նի որ այժմ ներ պե տա կան ի րա վա կան 
հա մա կար գում « ռե ալ ա կտ» եզ րույ թը դի տարկ վում է մի այն որ պես վար չա կան մար մին նե րի 
կող մից դրս ևո րած ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող գոր ծու նե ու թյուն, ո րն ան ձանց հա մար 
ա ռա ջաց նում է փաս տա կան հետ ևանք ներ:

 Վե րոգ րյա լի ար դյուն քում գտ նում ե նք, որ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու-

15 Տե՛ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ/6284/05/14 վարչական գործով 24.02.2017 թվականի որոշումը:
16 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 28.02.2017 թվականի ՍԴՈ-1354 որոշումը:
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թյան վի ճարկ ման գոր ծե րով ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մից դա տա րան 
դի մե լու ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ սուբյեկ տային նա խադ րյալ նե րից է վեր-
ջին նե րիս նկատ մամբ որ ևէ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տով տվյալ նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տի (դ րա որ ևէ դրույ թի) կի րա ռու մը կամ վի ճարկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի (դ րա 
վի ճարկ վող դրույ թի) կի րա ռու մը (կա տա րու մը) ա պա հո ված գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու-
թյու նը, ո րով խախտ վել են Սահ մա նադ րու թյան 2-րդ գլ խով, մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք-
նե րին և ա զա տու թյուն նե րին վե րա բե րող մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րով, ի նչ պես նաև 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով ամ րագր ված իր ի րա վունք նե րը:

 Հի շյալ ի րա վա կար գա վո րում ե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում ան հրա ժեշտ է նշել, որ նոր-
մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան վի ճարկ ման վե րա բե րյալ դի մում ներ կա յաց-
նե լու ի րա վունք ու նե ցող սուբյեկտ նե րի շր ջա նա կը հետ ևյալն է՝ ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա-
նա կան ան ձինք, պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը, Մար դու ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նը և Եր ևա նի ա վա գա նու խմ բակ ցու թյու նը: Մինչ դեռ նշ ված վա րույ թի 
կար գով դի մում ներ կա յաց նե լու ի րա վունք ու նե ցող սուբյեկտ նե րի շր ջա նա կը սահ մա նա փակ 
է, ու ս տի ան հրա ժեշտ է քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա-
վա չա փու թյան վե րա բե րյալ դի մում ներ կա յաց նե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց շր ջա նա կի 
ը նդ լայն ման հար ցը՝ ա պա հո վե լու հա մար վար չա կան մարմ ի գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ 
դա տա կան վե րահս կո ղու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Հաշ վի առ նե լով խնդ րո ա ռար կա հա տուկ վա րույ թի դե րը և բարձր հան րային նշա նա կու-
թյու նը՝ կար ծում ե նք ան հրա ժեշտ է քն նարկ ման ա ռար կա դարձ նել նաև դա տա րան դի մե լու 
ի րա վուն քը՝ ներ քո հի շյալ սուբյեկտ նե րին վե րա պա հե լու հար ցը: 

Ա. ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 07.09.2010 թվա կա նի ՍԴՈ-906 ո րոշ մամբ 
անդրադար ձել է ու րի շի խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան նկա տա ռում ե րով դա-
տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի հար ցին և ամ րագ րել է հետ ևյա լը. « Բո լոր դեպ քե րում, 
ը նդ հա նուր կա նոնն այն է, որ դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը վե րա պահ ված է կոնկ րետ այն 
ան ձին, ու մ ի րա վունք նե րը խախտ վել են կամ առ կա է նրա ի րա վունք նե րի խախտ ման վտանգ: 
Բա ցա ռիկ կա նոն է ու րի շի խախտ ված ի րա վունք նե րի հա մար դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը, 
ո րի ի րաց ման դեպ քե րի և կար գի սահ մա նու մը բա ցա ռա պես օ րենս դիր մարմ ի ի րա վա սու-
թյան հարց է:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
վեր ջինս և, մաս նա վո րա պես, դրա 3-րդ հոդ վա ծը շա հագր գիռ հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի ա ռն չու թյամբ չի սահ մա նել ու րի շի խախտ ված ի րա վունք նե րի հա մար դա տա-
րան դի մե լու ի րա վուն քի ի րաց ման դեպ քե րը և կար գը: (...) ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենս գիր քը շա հագր գիռ (կա նո նադ րա կան հա մա պա տաս խան ի րա վա սու թյամբ օ ժտ ված) 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար, որ պես ի րա վա բա նա կան ան ձ, կա րող է 
սահ մա նել տվյալ ո լոր տում ան ձանց խախտ ված ի րա վունք նե րի հա մար դա տա րան դի մե լու 
ի րա վուն քի ի րաց ման դեպ քե րը և կար գը` հաշ վի առ նե լով «actio popularis» բո ղոք նե րի ի նս տի-
տու տի ա ռն չու թյամբ եվ րո պա կան ներ կա զար գա ցում ե րի մի տում ե րը: Նման ի րա վա կար-
գա վո րու մը կն պաս տեր ոչ մի այն խախտ ված ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա-
նու թյան, այդ թվում դա տա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վե տու թյա նը, այլև կբարձ րաց ներ 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան բա ղադ րա տարր հան դի սա ցող` հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի դե րը: Ը նդ ո րում, ու րի շի խախտ ված ի րա վունք նե րի հա մար դա տա րան կամ 
այլ մար մին նե րին ու պաշ տո նա տար ան ձանց դի մե լու ի րա վուն քի ի րաց ման դեպ քե րը և կար-
գը սահ մա նե լիս հարկ կլի նի հաշ վի առ նել մի այն այն հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե-
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րին, ո րոնց նպա տակ նե րից են կո լեկ տիվ կամ հա մայն քային կոնկ րետ շա հե րի պաշտ պա նու-
թյու նը»17: 

Հարկ է նաև ը նդ գծել, որ Եվ րո պայի խորհր դի նա խա րար նե րի կո մի տեն մե ծա պես կար-
ևո րե լով վար չա կան ակ տե րի նկատ մամբ ար դյու նա վետ դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը` որ-
պես մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան է ա կան տարր, 2004 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 
15-ին ըն դու նել է « Վար չա կան ակ տե րի դա տա կան վե րահս կո ղու թյան վե րա բե րյալ» (2004) 20 
հանձ նա րա րա կա նը, ո րի 2-րդ (a) կե տում ամ րագր ված է. « Վար չա կան ակ տե րի նկատ մամբ 
դա տա կան վե րա նա յու մը պետք է հա սա նե լի լի նի ա ռն վազն ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան 
ան ձանց, ո րոնց ի րա վունք նե րի կամ շա հե րի վրա դրանք ու ղ ղա կի ո րեն ազ դում են: Ան դամ 
պե տու թյուն նե րին խրա խուս վում է ու սում ա սի րել, թե ա րդյոք դա տա կան վե րա նա յու մը հա-
սա նե լի է նաև այն ա սո ցի ա ցի ա նե րի կամ այլ ան ձանց և մար մին նե րի հա մար, ո րոնք լի ա զոր-
ված են պաշտ պա նել կո լեկ տիվ կամ հա մայն քային շա հե րը»18:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի հրա մա յա կա նով է պայ մա նա վոր ված ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծում կա տար ված լրա ցու մը, ո րի հա մա ձայն՝ 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը վար չա կան դա տա րան կա րող են դի մել նաև նույն 
օ րենսգր քի 29.3-րդ գլ խով նա խա տես ված դեպ քե րում: Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի կող մից պե տա կան կա ռա վար ման և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման նկատ մամբ վե-
րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու, ի նչ պես նաև կո լեկ տիվն ե րի և ան հատ նե րի մաս նա վոր 
շա հե րի պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույթն ան մի ջա կա նո րեն փոխ կա պակց ված է պե տա կան 
և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մարմ ին նե րի են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րը վի ճար կե լու 
ի րա վուն քի առ կա յու թյան հետ: Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին նշ ված վա րույ թի 
շր ջա նա կում դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ըն ձեռ նում ա ռա վե լա պես կն պաս տի վեր ջին նե-
րիս օ րեն քով վե րա պահ ված ի րա վունք նե րի գործ նա կա նում ռե ա լի զաց մա նը: Այս պես՝ « Հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 7-րդ են-
թա կե տի հա մա ձայն՝ կազ մա կեր պու թյունն իր կա նո նադ րու թյան նպա տակ նե րին հա մա պա-
տաս խան ի րա վունք ու նի` օ րեն քով սահ ման ված կար գով ներ կա յաց նե լու ու պաշտ պա նե լու իր 
և իր ան դամ ե րի, շա հա ռու նե րի և կա մա վոր նե րի ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հերն այլ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րում, դա տա րա նում, պե տա կան կա ռա վար ման և տե ղա կան ի նք նա կա-
ռա վար ման մար մին նե րում: 

Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյալ դիր քո րո շում ե րը՝ կար ծում ե նք, որ ար դա րաց ված կլի նի հա-
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 191-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված գոր ծե րով վար չա կան դա տա րան դի մե լու ի րա վա սու թյուն վե րա-
պա հե լը: 

Բ. « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում փո փո-
խու թյուն ներ և լրա ցում եր կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2018 թվա կա նի նա խագ ծով (այ-
սու հետ՝ Նա խա գիծ), ի թիվս այլ նի, ա ռա ջարկ վել է նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա-
չա փու թյու նը վի ճար կե լու վա րույ թի շր ջա նա կում դա տա րան դի մե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող 
սուբյեկտ նե րի մեջ նե րա ռել նաև ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյա նը19: 

17 Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 07.09.2010 թվա կա նի ՍԴՈ-906 ո րո շու մը:
18 Տե՛ս Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տե ի 2004 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 15-ի՝ « Վար չա կան ակ տե րի 
դա տա կան վե րա նայ ման վե րա բե րյալ» թիվ (2004)20 հանձ նա րա րա կա նը: Հարկ է նշել, որ նույն հանձ նա րա րա-
կա նի հա մա ձայն՝ վար չա կան ա կտ հաս կա ցու թյու նը նե րա ռում է թե՛ ան հա տա կան և թե՛ նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րը:
19 Տե՛ս «ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունԱՊՐԻԼ-ՀՈՒՆԻՍ  2022  4-6 (274-276)

55

Այս հա մա տեքս տում հարկ է նշել, որ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան 
վի ճարկ ման վա րույթն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի օ րենսդ րու թյան կա տա րե լա գործ ման և 
ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան ա պա հով ման գոր ծըն թա ցում: Վեր ջինս գոր ծուն կա ռու ցա կարգ 
է Սահ մա նադ րու թյան 5-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված ի րա վա կան նոր մե րի աս տի ճա նա կար-
գու թյան ա պա հով ման տե սան կյու նից, ո րի հա մա ձայն՝ են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա-
վա կան ակ տե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն Սահ մա նադ րա կան օ րենք նե րին և օ րենք նե-
րին: Օ րենս դի րը են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան 
ա պա հով ման հա մար « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծով 
սահ մա նել է են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի նա խագ ծե րի պար տա դիր 
փոր ձաքն նու թյուն, այ դու հան դերձ, նա խա րա րու թյան կող մից փոր ձաքն նու թյան ար դյուն քում 
տր ված բա ցա սա կան եզ րա կա ցու թյա նը չհա մա ձայ նե լու դեպ քում ակ տը կա րող է ու ղարկ վել 
հրա պա րակ ման` գրա վոր տե ղյակ պա հե լով նա խա րա րու թյա նը: Միև նույն ժա մա նակ, օ րենս-
դի րը նա խա տե սել է են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան 
վի ճարկ ման գոր ծի քա կազմ՝ որ պես հա կակշ ռող գոր ծիք: Այս պես՝ « Նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ե թե նա խա րա րու թյու նը 
գտ նում է, որ հրա պա րակ ված են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը չի հա մա-
պա տաս խա նում Սահ մա նադ րու թյան կամ նույն օ րեն քի պա հանջ նե րին, ա պա դի մում է դա-
տա րան` նույն օ րեն քի պա հանջ նե րի խախտ մամբ ըն դուն ված են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար: 

Հարկ է նշել, որ « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ մա սով սահ ման ված կար գա վո րու մը ամ րագր ված է ե ղել նաև նախ կի նում գոր ծող «Ի րա-
վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի20 33-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 3-րդ պար բե րու թյու նում։ 
Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վա րույ թի շր ջա նա կում դա-
տա րան դի մե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող սուբյեկտ նե րի մեջ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա-
րա րու թյա նը ներգ րա վե լը հիմ ա վոր վել է այն հան գա ման քով, որ « Նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով ար դեն ի սկ սահ ման ված է նշ ված 
օ րեն քի պա հանջ նե րի խախտ մամբ ըն դուն ված են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան կող մից վար-
չա կան դա տա րան դի մում ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը: 

Որ պես պե տա կան մար մին՝ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյու նը խնդ րո ա ռար-
կա վա րույ թի շր ջա նակ նե րում ներ կա յումս կա րող է դի մել ՀՀ վար չա կան դա տա րան մի այն 
այն դեպ քե րում, ե րբ հա մա րում է, որ վար չա կան մարմ ի նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով 
խախտ վել են պե տու թյան կամ հա մայն քի այն ի րա վունք նե րը, ո րոնց պաշտ պա նու թյան լի ա-
զո րու թյու նը դր ված է դի մո ղի վրա, ե թե այդ վե ճը են թա կա չէ լուծ ման վե րա դա սու թյան կար-
գով։ « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով ՀՀ 
ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյա նը են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի 
վի ճարկ ման պա հան ջով դա տա րան դի մե լու ի րա վա սու թյամբ օժ տե լը կոչ ված է ա պա հո վե լու 
վեր ջի նիս ա ռջև կա նո նադ րու թյամբ դր ված նպա տակ նե րի ի րա գոր ծու մը, մաս նա վո րա պես՝ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյան կա տա րե լա գործ ման ա պա հո վու մը: 

Այս պես՝ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյու նը որ պես պե տա կան մար մին քն նարկ-
վող վա րույ թի շր ջա նակ նե րում ներ կա յումս կա րող է դի մել ՀՀ վար չա կան դա տա րան մի այն 
սահ մա նա փակ դեպ քե րում, ու ս տի կար ծում ե նք, որ ա ռա վել նպա տա կա հար մար է ա ռան ձին 

օ րեն քի 2018 թվա կա նի նա խա գի ծը: https://www.e-draft.am/projects/1430/justification
20 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2002.05.21/15(190) հոդ.344: Ըն դուն վել է 03.04.2002 թվա կա նին, ու ժի մեջ է մտել 31.05.2002 թվա-
կա նին և ու ժը կորց րել է 07.04.2018 թվա կա նին:
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դրույ թով նա խա տե սել ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան նշ ված հա տուկ վա րույ թի 
շր ջա նա կում ՀՀ վար չա կան դա տա րան դի մե լու ի րա վա սու թյու նը՝ ա պա հո վե լով օ րենսդ րու-
թյամբ նշ ված մարմ ին տր ված լի ա զո րու թյան ի րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ մե խա նիզ մը:

Գ. Նա խագ ծով ա ռա ջարկ վել է նաև նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան 
վի ճարկ ման դի մու մով դա տա րան դի մե լու ի րա վունք ու նե ցող սուբյեկտ նե րի շար քում ներգրա-
վել դա տա րան նե րին, ե րբ նրանք հիմ ա վոր կաս կած ներ ու նեն ի րենց կող մից կի րառ ման են-
թա կա են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան վե րա բե րյալ21: 
Դա տա րան նե րին նման ի րա վուն քի վե րա պա հում ան շուշտ կա րող է քն նա դա տու թյան ա ռար-
կա հան դի սա նալ, ու ս տի նշ ված հոդ վա ծի շր ջա նա կում կփոր ձենք բա ցա հայ տել դրա խնդ րա-
հա րույց կող մե րը:

Նշ ված ա ռա ջար կը Նա խագ ծով հիմ ա վոր վել է այն հան գա ման քով, որ դա տա րան նե րը 
չու նե նա լով ի րենց վա րույ թում քնն վող գոր ծի շր ջա նա կում կի րառ վե լիք են թաօ րենսդ րա կան 
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը վի ճար կե լու գոր ծի քա կազմ և մի ա ժա մա նակ ի րա վա սու չլի նե-
լով ի նք նու րույն գնա հա տել դրա ի րա վա չա փու թյու նը, ստիպ ված են լի նում կի րա ռել այն, ի սկ 
հե տա գա յում կի րառ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ան վա վեր ճա նաչ ման դեպ քում գոր ծը 
են թա կա է վե րա բաց ման նոր հան գա ման քի ու ժով, ին չը չի բխում դա տա վա րա կան խնայո ղու-
թյան և ար դյու նա վե տու թյան սկզ բունք նե րից: 

Այ դու հան դերձ, հարկ է հաշ վի առ նել, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող 
ա ռա ջին ա տյա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան, մաս նա գի տաց ված և վե րաքն նիչ դա տա րան-
նե րին, ի նչ պես նաև ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նին են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան վե րա բե րյալ վար չա կան դա տա րան դի մում ներ կա յաց նե լու լի-
ա զո րու թյամբ օժ տե լը կա րող է վտան գել վեր ջին նե րիս կող մից ի րենց վա րույ թում գտն վող 
գոր ծե րի ող ջա միտ ժամ կե տում քն նու թյու նը: Ա վե լին՝ հիմ ա կան խն դիրն այն է, որ դա տա-
րան նե րին են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան վե րա բե րյալ 
վար չա կան դա տա րան դի մում ներ կա յաց նե լու լի ա զո րու թյամբ օժ տե լը հա կա սում է Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող դա տա կան ա տյան նե րի աս տի ճա նա կար գու թյա նը: Ը ստ 
Նա խագ ծի տրա մա բա նու թյան՝ Վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նը և ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի վար չա կան պա լա տը ևս կա րող են դի մել վար չա կան դա տա րան՝ ի րենց վա րույ թում 
քնն վող գոր ծի շր ջա նա կում կի րառ վե լիք են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի 
վի ճարկ ման դի մու մով: Նշ ված դի մու մի քն նու թյան ար դյուն քում վար չա կան դա տա րա նի կող-
մից կա յաց ված ո րո շու մը կա րող է բո ղո քարկ վել վե րաքն նու թյան կար գով, ի սկ ՀՀ վե րաքն նիչ 
վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու մը՝ վճ ռա բե կու թյան կար գով: Ար դյուն քում ՀՀ վե րաքն նիչ վար-
չա կան դա տա րա նը և ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վար չա կան պա լա տը քն նար կե լու և լու ծե լու 
են ի րենց ի սկ դի մու մի քն նու թյան ար դյուն քում վար չա կան դա տա րա նի կող մից կա յաց ված 
ո րոշ ման կամ դրա՝ վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ ման ար դյուն քում կա յաց ված ո րոշ ման 
ի րա վա չա փու թյան հար ցը: Կար ծում ե նք, որ նման կար գա վո րու մը բա վա կա նին խնդ րա հա-
րույց է և հայ րե նա կան դա տա վա րա գի տու թյան հա մար բա վա կա նին խորթ ի րա վի ճակ կա րող 
է ստեղ ծել, քա նի որ այդ պա րա գա յում դա տա րա նը դառ նում է վար չա կան դա տա րան դի մում 
ներ կա յաց նե լու, վե րաքն նիչ ու վճ ռա բեկ բո ղոք բե րե լու ի րա վունք ու նե ցող և մի ա ժա մա նակ իր 
ի սկ բո ղո քը քն նե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող սուբյեկտ: 

Այս պի սով, դա տա րան նե րին նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան վե րա բե-
րյալ վար չա կան դա տա րան դի մում ներ կա յաց նե լու ի րա վա սու թյամբ օժ տե լու ան հրա ժեշ տու-
թյու նը կար ծում ե նք բա ցա կա յում է: Ը նդ ո րում, վե րը նշ ված խն դի րը կա րող է լուծ վել այն պի-

21 Տե՛ս նույն տե ղում:
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սի կա ռու ցա կար գի հետ ևո ղա կան ի րաց ման մի ջո ցով, ո րի հա մա ձայն դա տա րան ներն ի րենց 
կող մից քնն վող ցան կա ցած գոր ծով ի րա վա սու են չկի րա ռե լու այս կամ այն են թաօ րենսդ րա-
կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը, ե թե գտ նում են, որ առ կա է հա կա սու թյուն այդ ակ տի և 
օ րեն քի միջև՝ հիմ ա վո րե լով ի րենց դիր քո րո շու մը: 

Դ. ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 192-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով դա տա-
րան դի մե լու ի րա վունք է վե րա պահ վում մի այն Եր ևա նի ա վա գա նու խմ բակ ցու թյու նը՝ Եր ևա նի 
ա վա գա նու ակ տե րը վի ճար կե լու դեպ քում: Նա խա տե սե լով մի այն Եր ևա նի ա վա գա նու խմ բակ-
ցու թյան՝ վար չա կան դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը՝ օ րենս դի րը զր կել է մյուս հա մայնք նե րի 
ա վա գա նի նե րի խմ բակ ցու թյուն նե րին ի րենց հա մայնք նե րի ա վա գա նի նե րի ըն դու նած են թաօ-
րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյու նից։ Նման կար-
գա վո րու մը լի ար ժեք չէ և չի ա պա հո վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն մյուս հա մայնք նե րի 
ա վա գա նի նե րի խմ բակ ցու թյուն նե րի՝ ա վա գա նու են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րը վի ճար կե լու ի րա վա սու թյամբ դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը: Ո ւս տի ան հրա ժեշտ է 
նման ի րա վա սու թյուն տրա մադ րել նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մյուս հա մայնք նե րի 
ա վա գա նի նե րի խմ բակ ցու թյուն նե րին։

Այս պի սով, նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բե
րյալ գոր ծե րով վա րույ թի սուբյեկ տային շր ջա նա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի և դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման հիմ ադ րույթ նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան 
ար դյուն քում կա րող ե նք եզ րա կաց նել, որ 

1. Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե
րով դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քի ի րաց ման ա ռաջ նա հերթ նա խադ րյա լը օ րենսդ րու թյամբ 
ան ձին նման ի րա վուն քի վե րա պա հում է:

2.  Ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց՝ պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար
ման մար մին նե րի ու դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի՝ վար
չա կան դա տա րա վա րու թյան կար գով վի ճարկ ման սուբյեկ տիվ ի րա վուն քը հե տապն դում է ոչ 
մի այն ան հա տա կան կամ մաս նա վոր շահ, այլ նաև հան րային կամ ը նդ հա նուր շահ, քա նի որ 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի նշ ված ձևն ան մի ջա կա նո րեն փոխ կա պակց ված է 
ա նո րոշ թվով ան ձանց հա մար վար քագ ծի պար տա դիր կա նոն ներ սահ մա նող ակ տի ի րա վա
չա փու թյան հետ:

3.  Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե
րով դա տա րան դի մե լու ի րա վունք ու նե ցող մյուս սուբյեկտ նե րը, այն է՝ պե տա կան և տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը, Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը և Եր ևա նի ա վա գա
նու խմ բակ ցու թյու նը հե տապն դում են հան րային կամ ը նդ հա նուր շահ՝ ե րաշ խա վո րե լով ի րա
վա կան պե տու թյա նը ներ կա յաց վող օ րի նա կա նու թյան սկզ բուն քի ա պա հով ման պա հան ջը:

4.  Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում որ
պես հան րային իշ խա նու թյան կրող կա րող են հան դես գալ ոչ մի այն պե տա կան և տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը, այլև պե տու թյան կող մից օ րեն քով պատ վի րակ ված հան
րային գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նող մաս նա վոր ան ձինք՝ կար ծում ե նք, որ « ռե ալ ա կտ» եզ րույ
թի փո խա րեն « վի ճարկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի (դ րա վի ճարկ վող դրույ թի) կի րա ռու
մը (կա տա րու մը) ա պա հո ված գոր ծո ղու թյուն կամ ան գոր ծու թյուն» ձևա կերպ ման գոր ծա ծու մը 
ա ռա վել նպա տա կա հար մար է:

5.  Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե
րով վա րույ թի գործ նա կան կի րա ռե լի ու թյու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ է ը նդ
լայ նել դա տա րան դի մե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող սուբյեկտ նե րի շր ջա նա կը, դրա նում նե րա
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ռե լով՝ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին, ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյա
նը և հա մայնք նե րի ա վա գա նի նե րի խմ բակ ցու թյուն նե րին: 

6. Անդ րա դառ նա լով նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան վի ճարկ ման 
գոր ծե րով դա տա րան դի մե լու ի րա վունք ու նե ցող սուբյեկտ նե րի շար քում դա տա րան նե րի 
ներգ րավ մա նը՝ գտ նում ե նք, որ դա տա րան նե րին նման ի րա վուն քի վե րա պա հու մը հա կա սում 
է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող դա տա կան ա տյան նե րի աս տի ճա նա կար գու
թյա նը և գործ նա կա նում կա րող է ա ռա ջաց նել այն պի սի խնդ րա հա րույց ի րա վի ճակ ներ, ե րբ 
դա տա րա նը դառ նում է վար չա կան դա տա րան դի մում ներ կա յաց նե լու, վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ 
բո ղոք բե րե լու ի րա վունք ու նե ցող և մի ա ժա մա նակ իր ի սկ բո ղո քը քն նե լու ի րա վա սու թյուն 
ունե ցող սուբյեկտ:

Annotation This article is devoted to the issue of exercising the right to apply to a court in cases of challenging the 
legality of normative legal acts. In particular, as a result of this research, the necessary prerequisites were emphasized 
for applying to the Administrative Court on cases of challenging the legality of normative legal acts. In addition, this paper 
discusses the issue of expanding the scope of entities entitled to apply to the court in the mentioned cases. Accordingly, 
the issues of the possibility of granting certain subjects the right to a court were discussed, and respective conclusions 
were made on each of them.

Аннотация.  Настоящая статья посвящена проблемам реализации права на обращение в суд по делам 
об оспаривании законности нормативно-правовых актов. В результате данного исследования были выделены 
необходимые предпосылки для обращения в Административный суд. Кроме того, в данной работе рассматривается 
вопрос о расширении круга субъектов, имеющих право на обращение в суд в порядке рассматриваемого особого 
производства. В соответствии с этим, обсуждался вопрос о возможности предоставления некоторым субъектам 
права на обращение в суд, и по каждому из них были сделаны соответствующие выводы.

 Բա նա լի բա ռեր  նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյան վի ճար կում, դա տա րան դի մե լու ի րա
վունք, սուբյեկ տային նա խադ րյալ ներ, վար չա կան դա տա վա րու թյուն:

Keywords: challenging the lawfulness of normative legal acts, right to a court, subjective prerequisites, administrative 
procedure. 

Ключевые слова: оспаривание законности нормативных правовых актов, право на обращение в суд, 
субъективные предпосылки, административное судопроизводство.
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