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Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ 

ÃÇí 1 ¹³ï³Ï³Ý Ï³½ÙÁ` 

 

                                                                           Ü³Ë³·³ÑáõÃÛ³Ùµª  Ð. Ü³½³ñÛ³ÝÇ 

 ²Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ùµª  ì.  Ðáíհ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ 

                                                                                                                     ². Ê³ã³ïñÛ³ÝÇ 

 

àõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí ù³Õ³ù³óÇ Ø³·¹³ ºÕÇ³½³ñÛ³ÝÇ ¹ÇÙáõÙáí ·áñÍÁ  

ùÝÝáõÃÛ³Ý  ÁÝ¹áõÝ»Éáõ  Ù³ëÇÝ  Ñ³ñóÁ, 

 

ä ² ð ¼ º ò. 

 
 Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 101-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 6-ñ¹ Ï»ïÇª                    

ù³Õ³ù³óÇ Ø³·¹³ ºÕÇ³½³ñÛ³ÝÁ ¹ÇÙ»É ¿ ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³Ýª ËÝ¹ñ»Éáí 

§ՀՀ Սահմանադրության 1, 3, 5, 6, 8, 31, 23, 40 եւ 85.3 /1-ին եւ 2-րդ մաս/ հոդվածներին 

հակասող եւ անվավեր ճանաչել §Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության 

մասին¦ ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 7 եւ 8-րդ մասերը, ÇÝãå»ë Ý³»õ ՀՀ Սահմանա-

դրության 1, 18 եւ 19 հոդվածներին հակասող եւ անվավեր ճանաչել … ՀՀ íարչական 

դատավարության … օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ ենթակետը` իրավա-

կիրառական պրակտիկայի կողմից դրան տրված մեկնաբանությամբ, ըստ որի` 

դատարանը գործով կիրառման ենթակա օրենքները եւ այլ իրավական ակտերը 

որոշելիս չի ստուգում §օրենքի որակը¦ կամ ճանաչել ՀՀ Սահմանադրությանը համա-

պատասխանող` բացահայտելով դրա սահմանադրաիրավական բովանդակությունը¦: 
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Ելնելով դիմումի եւ կից փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից` ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³-

Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ¹³ï³Ï³Ý Ï³½ÙÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ գործի քննության ընդունումը սահ-

մանադրական դատարանի կողմից ենթակա է մերժման հետեւյալ պատճառաբա-

նությամբ. 

- դիմողը, վիճարկելով նշյալ դրույթների սահմանադրականությունը, չի ներկա-

յացրել պատշաճ իրավական հիմնավորումներ դրանց ենթադրյալ հակասահմանա-

դրականության 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 

Սահմանադրությանը հակասելու հիմնավորումներ: Այս համատեքստում ՀՀ սահմա-

նադրական դատարանն իր ՍԴՈ-839 որոշման մեջ դիրքորոշում է արտահայտել առ 

այն, որ  §Սահմանադրական  դատարանի  մասին¦ ՀՀ  օրենքի 69-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասն ամրագրում է վիճարկվող դրույթի` Սահմանադրությանը հակասելու հիմնա-

վորումներ ներկայացնելու` դիմողին ներկայացվող պահանջը, համաձայն որի` վի-

ճարկվող օրենքի դրույթի հակասահմանադրականությունը պետք է հիմնավորված 

լինի օրենքի 68-րդ հոդվածի 7-րդ մասում նշված որեւէ հատկանիշով: Դիմումի 

ուսումնասիրությունը վկայում է, որ առկա չէ օրենքի 68-րդ հոդվածի 7-րդ մասով 

պայմանավորված խնդրո առարկա դրույթի ենթադրյալ հակասահմանադրականու-

թյան որեւէ հիմնավորում.  

        - դիմողը նաեւ չի հիմնավորել, թե վիճարկվող նորմերի §հակասահմանադրա-

կանության արդյունքում¦ իր սահմանադրական áñ իրավունքն է խախտվել, ինչպես 

նաեւ չի հիմնավորել իր սահմանադրական իրավունքների ենթադրյալ խախտման 

փաստի եւ վիճարկվող դրույթների հակասահմանադրականության միջեւ պատճառա-

հետեւանքային կապի առկայությունը, ինչը, ըստ §Սահմանադրական դատարանի 

մասին¦ ՀՀ  օրենքի 69-րդ հոդվածի  7-րդ  մասի եւ  ՀՀ սահմանադրական դատարանի` 

ՍԴՈ-839 որոշման մեջ արտահայտած իրավական դիրքորոշման, անհատական 

դիմումն ակնհայտ անհիմն համարելու հիմք է:  

¸³ï³Ï³Ý Ï³½ÙÁ ·ïÝáõÙ ¿, որ դիմողի  համար առաջացած անբարենպաստ  

հետեւանքները նրա նկատմամբ կայացված համապատասխան  դատական  ակտերի 
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արդյունք են, հետեւաբար, խնդրո առարկա դրույթների սահմանադրականությունը 

վիճարկելով` դիմողն ընդամենը բարձրացնում է դրանց կիրառման իրավաչափության 

հարց` փորձելով այն քողարկել խնդրո առարկա դրույթների հակասահմանադրա-

կանության վիճարկմամբ: Փաստորեն  դիմողը, վերոհիշյալ դրույթների սահմանա-

դրականության հարցի վիճարկման պահանջի քողի ներքո իրականում բարձրացնում 

է դրանց կիրառման իրավաչափության հարց, որն էլ, համաձայն ՀՀ սահմանադրա-

կան դատարանի` 2009 թվականի մարտի 17-ի ՍԴԱՈ-21 որոշմամբ ³ñï³Ñ³Ûïած 

իրավական դիրքորոշման` բոլոր այն դեպքերում, երբ դիմողը ձեւականորեն 

վիճարկելով օրենքի դրույթի սահմանադրականության հարց, ըստ էության բարձրաց-

նում է այդ դրույթի կիրառման իրավաչափության հարց, ապա այդպիսի դիմումները 

ենթակա են մերժման` §Սահմանադրական դատարանի մասին¦ ՀՀ օրենքի 32-րդ 

հոդվածի 1-ին կետի հիմքով` որպես սահմանադրական դատարանի քննության 

ենթակա հարց չառաջադրող դիմումներ, հանդիսանում  է  դիմումի քննության ընդու-

նումը մերժելու` §Սահմանադրական դատարանի մասին¦ ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 

1-ին կետով նախատեսված հիմք: 

  

 ºÉÝ»Éáí í»ñáß³ñ³¹ñÛ³ÉÇó »õ Õ»Ï³í³ñí»Éáí §ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ 

Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ  1-ÇÝ,  6-ñ¹ Ï»ï»ñáí »õ 69-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 7-ñ¹ Ù³ëáí` 

ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ ÃÇí 1 ¹³ï³Ï³Ý Ï³½ÙÁ 

 

à ð à Þ º ò. 

 

          ø³Õաքացի Ø³·¹³ ºÕÇ³½³ñÛ³ÝÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ¹ÇÙáõÙáí ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý 

ÁÝ¹áõÝáõÙÁ  Ù»ñÅ»É:  

 

 

                   Ü³Ë³·³ÑáÕ` 
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