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àõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí ù³Õ³ù³óÇ Լ»õոն Պողոսյանի ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ¹ÇÙáõÙáí ·áñÍÁ ùÝÝáõÃÛ³Ý 

ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³ñóÁ, 

 

ä ² ð ¼ º ò. 

 

     1. ø³Õ³ù³óÇ Լ»õոն Պողոսյանը 05.06.2013Ã. ¹ÇÙ»É է ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³Ýª 

íÇ×³ñÏ»Éáí ÐÐ քաղաքացիական ûñ»Ýë·ñùÇ 1087.1-րդ հոդվածի 13-րդ, 6-րդ և 9-րդ Ù³ë»ñÇ  

ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 

2. Դիմողի փաստարկները հանգում են հետ»õյալին` անձի նկատմամբ վիրավորանք կամ 

զրպարտանք տարածելու հետ»õանքով վերջինիս` դատական պաշտպանությամբ խախտված 

իրավունքները վերականգնելու գործընթացում կիրառվող համապատասխան օրինադրույթը 

պարունակում է երկիմաստ »õ իրարամերժ բառակապակցություններ »õ դատարաններին 

ընձեռում է հնարավորություն կայացնելու կամայական »õ տարաբնույթ մեկնաբանություննե-

րով օրինական համարվող դատական որոշումներ: 
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3. Դիմումի »õ կից փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ ՀՀ 

քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1-րդ հոդվածի 6-րդ »õ 9-րդ Ù³ë»ñը դիմողի նկատմամբ չեն 

կիրառվել, իսկ ՀՀ սահմանադրական դատարան ներկայացվող անհատական դիմումներին 

առաջադրվող պարտադիր պահանջներից մեկն էլ դիմողի նկատմամբ ընդհանուր 

իրավասության կամ մասնագիտացված դատարանի կողմից վիճարկվող օրինադրույթների 

կիրառումÝ ¿, որը որպես իմպերատիվ պահանջ սահմանված է <<Սահմանադրական 

դատարանի մասին>> ՀՀ օրենքի 69-րդ հոդվածի 1-ին մասով: 

ՀՀ սահմանադրական դատարանն իր` 2009 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 17-Ç ՍԴԱՈ-21 որոշման 

մեջ իրավական դիրքորոշում է արտահայտել առ այն, որ <<Սահմանադրական դատարանի 

մասին>> ՀՀ օրենքի 69-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված որևէ պայմանի բացակայության 

դեպքում անհատական դիմում ներկայացրած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը 

սահմանադրական դատարան դիմելու համար իրավասու սուբյեկտ չէ:  

Ինչ վերաբերում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1-րդ հոդվածի 13-րդ կետÇÝ, 

ապա 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:  

 ՀՀ սահմանադրական դատարանի` 2009 թվականի մարտի 17-ի ՍԴԱՈ-21 որոշման մեջ 

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

ձ»õականորեն 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: 
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Ելնելով վերոգրյալից »õ ղեկավարվելով §Սահմանադրական դատարանի մասին¦ ՀՀ 

օրենքի    32-րդ     հոդվածով`    ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý    ¹³ï³ñ³ÝÇ    ÃÇí   2   ¹³ï³Ï³Ý    Ï³½ÙÁ 

à ð à Þ º ò. 

 

    ø³Õ³ù³óÇ Լ»õոն Պողոսյանի ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ¹ÇÙáõÙáí ·áñÍÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙÁ 

Ù»ñÅ»É: 

 

   

                                                                                             Ü³Ë³·³ÑáÕª 

 

                                                                                              ²Ý¹³ÙÝ»ñª  

 
 
 
25  հունիսի 2013  Ãí³Ï³ÝÇ      
         ê¸¸Îà/2-16 

 

 

 


