
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ 

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Կ Ա Ր Գ Ա Յ Ի Ն  Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԴԱՇԻՆՔԻ, «ԶԱՐԹՈՆՔ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿ-
ՑՈՒԹՅԱՆ, «ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ «ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ» 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔԻ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ` ՀՀ ԿԵՆՏՐՈ-
ՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 27-Ի` «ՀԱՅԱՍ-
ՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 20-Ի 
ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՆ ԱՄՓՈՓԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԹԻՎ 
184-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՎԵՃԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՎ 
ԴԻՄՈՂ «ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԴԱՇԻՆՔԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ՝ ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒ-
ԹՅՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒ-
ԹՅՈՒՆՆԵՐ ՊԱՀԱՆՋԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՔՆՆՈՒ-
ԹՅԱՆ ԱՌՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Սահմանադրական դատարանը, քննության առնելով «Հայաստան» դաշինքի, 

«Զարթոնք» ազգային քրիստոնեական կուսակցության, «Հայոց Հայրենիք» կուսակցու-

թյան և «Պատիվ ունեմ» կուսակցությունների դաշինքի դիմումների հիման վրա` ՀՀ 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2021 թվականի հունիսի 27-ի` «Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովի 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերթ 

ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 184-Ա որոշման հետ կապված 

վեճի վերաբերյալ» միավորված գործով դիմող «Հայաստան» դաշինքի կողմից ներկա-

յացված՝ ՀՀ ոստիկանությունից և ՀՀ պաշտպանության նախարարությունից տեղեկա-

տվություններ պահանջելու վերաբերյալ միջնորդությունները,  Պ Ա Ր Զ Ե Ց. 

 

1. 2021 թվականի հուլիսի 7-ին Սահմանադրական դատարան է մուտքագրվել 

«Հայաստան» դաշինքի կողմից ներկայացված միջնորդությունները՝ սույն միավորված 

գործով՝  

ա. ՀՀ ոստիկանությունից, բացի «արձանագրված իրավախախտումների» 

վերաբերյալ տեղեկություններից, կատարված «ստուգողական գործողությունների», 

բերման ենթարկելու և ազատ արձակվելու վերաբերյալ տեղեկատվություն, ինչպես նաև  

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունից՝ Արցախի Հանրապե-
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տությունից Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված, ՀՀ քաղաքացու անձնա-

գիր ունեցող անձանց ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների ցուցակում ընդգրկվելու 

վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրման մերժման և բավարարման դեպքերի, 2021 

թվականի հունիսի 20-ին նման տեղեկանք տրամադրելու փաստական հանգամանք-

ների և դրանից բխող հետևանքների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն 

տրամադրելու մասին, 

բ. ՀՀ պաշտպանության նախարարությունից «10.933 ընտրողներ» տվյալի 

հավաստիության, հաստատման դեպքում՝ դրա պատճառների, ՀՀ զինված ուժերի 

զինծառայողների կողմից քվեարկությանը մասնակցելու, տվյալ գործընթացի գաղտնի-

ության և ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից, ըստ տեսանյութերի, ուղղորդ-

ման հանգամանքների, Ռազմական ոստիկանության ներգրավվման, համապատաս-

խան ցուցակում սպայական կազմի ընտանիքի անդամների ընդգրկման և ընդհանուր 

ցուցակի հաշվառումից չհանելու, դրանով կրկնաքվեարկության ռիսկի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն և համապատասխան ապացույցներ տրամադրելու մասին:  

Դիմողի պատճառաբանությամբ հայցվող տեղեկատվությունն ուղղակիորեն 

առնչվում է դիմումում մատնանշված ընտրախախտումների առկայության հաստատ-

մանը: 

 
2. Քննության առարկա դարձնելով «Հայաստան» դաշինքի ներկայացրած սույն 

միջնորդությունները՝ Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ դրանք ենթակա են 

մերժման՝ հետևյալ պատճառաբանությամբ. 

Սահմանադրական դատարանը, քննելով ներկայացված միջնորդությունները, 

արձանագրում է, որ ՀՀ ոստիկանությունից և ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և 

վիզաների վարչությունից պահանջվող տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ՀՀ պաշտ-

պանության նախարարությունից պահանջվող «10.933 ընտրողներ» տվյալի, զինծա-

ռայողների քվեարկության գաղտնիության, ուղղորդման դեպքերի վերաբերյալ տեղեկա-

տվությունը քննարկման առարկա է դարձել դատավարության մասնակիցներին դատա-

քննության ընթացքում կողմերի կողմից տրված բացատրությունների, դատարան 

ներկայացվող գործի նյութերի ուսումնասիրության շրջանակում, ինչպես նաև համապա-

տասխան տեղեկատվություն քննության առարկա է դարձել նաև դռնփակ դատական 

2 
 



3 

նիստում կողմերի հաղորդած տեղեկությունների շրջանակում, որպիսի պայմաններում 

միջնորդությունն այս մասով անհիմն է: 

Ինչ վերաբերում է համապատասխան ցուցակում սպայական կազմի ընտանիքի 

անդամների ընդգրկման և ընդհանուր ցուցակի հաշվառումից չհանելու, դրանով 

կրկնաքվեարկության ռիսկի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրմանը, ապա 

Սահմանադրական դատարանը փաստում է, որ հիշատակված տեղեկատվության 

կապակցությամբ դատավարության կողմերը ներկայացրել են համապատասխան 

բացատրություններ ինչպես հարցի փաստական, այնպես էլ իրավական կարգավորման 

վերաբերյալ: Միևնույն ժամանակ, դատարանին չի ներկայացվել որևէ ապացույց, որը 

ողջամտորեն կասկածի տակ կդներ համապատասխան տեղեկատվության հավաստիու-

թյունը: 

Ելնելով վերոշարադրյալից և առաջնորդվելով «Սահմանադրական դատարանի 

մասին» սահմանադրական օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներով՝ Սահմա-

նադրական դատարանը  Ո Ր Ո Շ Ե Ց. 

«Հայաստան» դաշինքի, «Զարթոնք» ազգային քրիստոնեական կուսակցության, 

«Հայոց Հայրենիք» կուսակցության և «Պատիվ ունեմ» կուսակցությունների դաշինքի 

դիմումների հիման վրա` ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2021 թվականի 

հունիսի 27-ի` «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2021 թվականի 

հունիսի 20-ի արտահերթ ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 

184-Ա որոշման հետ կապված վեճի վերաբերյալ» միավորված գործով դիմող

«Հայաստան» դաշինքի կողմից ներկայացված՝ ՀՀ ոստիկանությունից և ՀՀ պաշտ-

պանության նախարարությունից տեղեկատվություններ պահանջելու վերաբերյալ

միջնորդությունները մերժել:
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