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«2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-ԻՆ ԼԱՆԶԱՐՈՏՈՒՄ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ «ՍԵՌԱ-
ԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԵՎ ՍԵՌԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԵՐԵ-
ԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ-
ՅՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱ-
ՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՅԹԸ 
ՎԵՐՍԿՍԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ  
 

Քննության առնելով «2007 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Լանզարոտում ստո-

րագրված «Սեռական շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություններից երեխանե-

րի պաշտպանության մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայում ամրագրված պար-

տավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 

վերաբերյալ» գործի վարույթը վերսկսելու մասին առաջարկությունը՝ Սահմանադրա-

կան դատարանը Պ Ա Ր Զ Ե Ց.  

 

Սահմանադրական դատարանի 2020 թվականի փետրվարի 11-ի ՍԴԱՈ-26 աշ-

խատակարգային որոշմամբ «2007 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Լանզարոտում ստո-

րագրված «Սեռական շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություններից երեխանե-

րի պաշտպանության մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայում ամրագրված պար-

տավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 

վերաբերյալ» գործի վարույթը կասեցվել է՝ մինչև Կառավարության կողմից հիշյալ կոն-

վենցիայի հայերեն պաշտոնական թարգմանության ճշգրտված տեքստն ստանալը: 

2020 թվականի մարտի 16-ին Սահմանադրական դատարան է մուտքագրվել 

«2007 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Լանզարոտում ստորագրված «Սեռական շահա-



գործումից և սեռական բնույթի բռնություններից երեխաների պաշտպանության մասին» 

Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի հայերեն պաշտոնական թարգմանության լրամշակ-

ված և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից 

հաստատված տեքստը: 

Ուսումնասիրելով վերոհիշյալ տեքստը՝ Սահմանադրական դատարանն արձանա-

գրում է, որ «2007 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Լանզարոտում ստորագրված «Սեռա-

կան շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություններից երեխաների պաշտպա-

նության մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայում ամրագրված պարտավորություն-

ների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» 

գործի վարույթը կասեցնելու հիմքը վերացել է: 

Հաշվի առնելով վերոգրյալը և հիմք ընդունելով «Սահմանադրական դատարանի 

մասին» սահմանադրական օրենքի 56-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին նախադասու-

թյունը` Սահմանադրական դատարանը Ո Ր Ո Շ Ե Ց. 

 

1. «2007 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Լանզարոտում ստորագրված «Սեռական 

շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություններից երեխաների պաշտպանության 

մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայում ամրագրված պարտավորությունների` 

Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործի 

վարույթը վերսկսել: 

2. Սույն գործով դատական նիստը վերսկսել 2020 թվականի մարտի 31-ին՝ 

ժամը 11.00-ին:  

 

  ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 
ՆԱԽԱԳԱՀ                                                          Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

 
 
 

27 մարտի 2020 թվականի 
 ՍԴԱՈ-67 
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