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àõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí  ù³Õ³ù³óÇ  êí»ïÉ³Ý³ úÑ³ÝÛ³ÝÇ  ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ¹ÇÙáõÙáí ·áñÍÁ 

ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³ñóÁ, 

  

ää  ²²  ðð  ¼¼  ºº  òò..  

  

1. ø³Õ³ù³óÇ êí»ïÉ³Ý³ úÑ³ÝÛ³ÝÁ 07.06.2013Ã. ¹ÇÙ»É ¿ ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³Ýª 

íÇ×³ñÏ»Éáí ÐÐ í³ñã³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ ë³ÑÙ³Ý³-

¹ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ£ 

2. ìÇ×³ñÏíáÕ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ï³ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ¹ÇÙáÕÁ Ý»ñÏ³-

Û³óÝáõÙ ¿ Ñ»ï»õÛ³É ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÁ. ¹ÇÙáÕÇ Ñ³Ùá½Ù³Ùµ íÇ×³ñÏíáÕ ûñ»ÝùÁ ãÇ Ñ³Ù³-

å³ï³ëË³ÝáõÙ Çñ³í³Ï³Ý áñáß³ÏÇáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÇÝ, »õ ¹³ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ¹ñ³Ýáí 

³é³çÝáñ¹í»Éáí »õ ³ÛÝ ÏÇñ³é»Éáí` Ë³ËïáõÙ »Ý Çñ³í³Ï³Ý áñáß³ÏÇáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ: 
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3. ¸ÇÙáõÙÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ դիմողը,  վիճարկելով նշյալ դրույթի 

սահմանադրականությունը, չի ներկայացրել պատշաճ իրավական հիմնավորումներ դրա 

հակասահմանադրականության վերաբերյալ: Մինչդեռ §Սահմանադրական դատարանի 

մասին¦ ՀՀ օրենքի 69-րդ հոդվածի 4-րդ մասը` որպես անհատական դիմումի ընդունելիության 

հավելյալ պարտադիր պայման, սահմանում է, որ  դիմումը պետք է պարունակի Սահմանա-

դրությանը հակասելու հիմնավորումներ: Այս համատեքստում ՀՀ սահմանադրական դատա-

րանն իր ՍԴՈ-839 որոշման մեջ դիրքորոշում է հայտնել առ այն, որ  §Սահմանադրական 

դատարանի մասին¦ ՀՀ օրենքի 69-ñ¹ հոդվածի 4-րդ մասն ամրագրում է վիճարկվող դրույթի` 

Սահմանադրությանը հակասելու հիմնավորումներ ներկայացնելու` դիմողին ներկայացվող 

պահանջը, համաձայն որի` վիճարկվող օրենքի դրույթի հակասահմանադրականությունը 

պետք է հիմնավորված լինի օրենքի 68-ñ¹ հոդվածի 7-րդ մասում նշված որ»õէ հատկանիշով:  

  Դիմողը նա»õ չի հիմնավորել, թե վիճարկվող նորմերի §հակասահմանադրականության¦ 

արդյունքում իր որ սահմանադրական իրավունքն է խախտվել, ինչպես նա»õ  չի հիմնավորել 

իր սահմանադրական իրավունքների ենթադրյալ խախտման փաստի »õ վիճարկվող դրույթի 

հակասահմանադրականության միջ»õ պատճառահետ»õանքային կապի առկայությունը, ինչը, 

ըստ §Սահմանադրական դատարանի մասին¦ ՀՀ օրենքի 69-րդ հոդվածի 7-րդ մասի »õ 

սահմանադրական դատարանի` ՍԴՈ-839 որոշման մեջ արտահայտած իրավական դիր-

քորոշման, անհատական դիմումն ակնհայտ անհիմն համարելու հիմք է:  

Դիմումի ընդհանուր տրամաբանությունը վկայում է, որ կոնկրետ տվյալ դեպքում դիմողի 

·Ý³Ñ³ïÙ³Ùµ առաջացած անբարենպաստ հանգամանքներÝ ընդամենը նրա նկատմամբ 

կայացված համապատասխան դատական ակտերի արդյունք են, այսինքն` խնդրո առարկա 

դրույթների սահմանադրականությունը վիճարկելով` դիմողն ընդամենը բարձրացնում է 

դրանց կիրառման իրավաչափության հարց` փորձելով այն ùáÕ³ñÏ»É խնդրո առարկա           

դրույթի հակասահմանադրականության վիճարկմամբ: Փաստորեն դիմողը, ձ»õականորեն 

վիճարկելով օրենքի դրույթների սահմանադրականությունը, ըստ էության բարձրացնում է այդ 

դրույթների կիրառման իրավաչափության հարց:  
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ՀՀ սահմանադրական դատարանի` 2009 թվականի մարտի 17-ի ՍԴԱՈ-21 որոշման մեջ 

արտահայտած իրավական դիրքորոշման համաձայն` բոլոր այն դեպքերում, երբ դիմողը, 

ձևականորեն վիճարկելով օրենքի դրույթի սահմանադրականության հարցը, ըստ էության 

բարձրացնում է այդ դրույթի կիրառման իրավաչափության հարց, ապա այդպիսի դիմումները 

ենթակա են մերժման` §Սահմանադրական դատարանի մասին¦ ՀՀ օրենքի 32 հոդվածի 1-ին 

կետի հիմքով` որպես սահմանադրական դատարանի քննության ենթակա հարց չառաջադրող 

դիմումներ: 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով §Սահմանադրական դատարանի մասին¦ ՀՀ 

օրենքի 32-րդ հոդվածով և 69-րդ հոդվածի 7-րդ Ù³ëով` ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ÃÇí 2 

¹³ï³Ï³Ý Ï³½ÙÁ 

 

à ð à Þ º ò. 

 

 ø³Õ³ù³óÇ êí»ïÉ³Ý³ úÑ³ÝÛ³Ýի ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ¹ÇÙáõÙáí ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙÁ 

Ù»ñÅ»É: 
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                                                                                                                                                                                            ²²ÝÝ¹¹³³ÙÙÝÝ»»ññªª    

 

 

25 ÑáõÝÇëÇ 2013  Ãí³Ï³ÝÇ 
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