
 

Հավելված 3 

 Սահմանադրական դատարանի 2018 թվականի հուլիսի 9-ի  ՍԴԱՈ-1-Ն որոշմամբ 

ընդունված Սահմանադրական դատարանի աշխատակարգի 

 

Սահմանադրական դատարանի շենքում անցագրային ռեժիմը  

 

1. Սահմանադրական դատարանի շենք մուտք գործելու իրավունք ունեն`  

1) Հանրապետության նախագահը, վարչապետը, Ազգային ժողովի նախագահը, Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոսը,  

2) առանց մեկանգամյա անցաթղթի, ծառայողական վկայականների ներկայացմամբ՝ 

Ազգային ժողովի պատգամավորները, Կառավարության անդամները, Բարձրագույն դատա-

կան խորհրդի նախագահը, Վճռաբեկ դատարանի նախագահը, Գլխավոր դատախազը, 

Մարդու իրավունքների պաշտպանը: 

2. Աշխատանքային ժամերին Սահմանադրական դատարանի շենք այլ անձանց մուտքը, 

բացի սույն հավելվածի 1-ին կետում նշվածներից, թույլատրվում է`  

1) ժամկետային անցաթղթով,  

2) մեկանգամյա մուտքի անցաթղթով (անձնագրի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի, 

կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի առկայությամբ),  

3) պաշտոնական հյուրերի յուրաքանչյուր կոնկրետ այցելության համար նախատեսված 

ընթացակարգին համապատասխան:  

3. Սահմանադրական դատարանի շենք մուտք գործելու ժամկետային (մինչև մեկ տարի 

ժամկետով) անցաթուղթ տալիս է աշխատակազմի ղեկավարը: 

4. Սահմանադրական դատարանի շենք մուտք գործելու թույլտվություն կարող են տալ 

Սահմանադրական դատարանի նախագահը, Սահմանադրական դատարանի դատավորները, 

աշխատակազմի ղեկավարը, Սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդականները, 

աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները, Սահմանադրական 

դատարանի գրադարանի աշխատողը:  

5. Սահմանադրական դատարանի շենք մուտք գործելու թույլտվություն տալու կարգը 

սահմանում  է  աշխատակազմի  ղեկավարը:  

6. Սահմանադրական դատարանի դատական նիստերի ընթացքում` անձը հաստատող 

փաստաթղթի առկայության և համապատասխան նստատեղերի առկայության դեպքում, 

յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ներկա գտնվել Սահմանադրական դատարանի նիստերի 
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դահլիճում, իսկ նիստը փակված հայտարարելու կամ գործի քննությունը հետաձգելու դեպքում 

պարտավոր է անհապաղ դուրս գալ Սահմանադրական դատարանի շենքից: 

7. Անձանց մուտքն ու ելքը գրանցվում է անցագրային կետի գրանցամատյանում:  

8. Մեկանգամյա մուտքի անցաթղթով անձի այցն ավարտում է շենք մուտք գործելու 

թույլտվություն տվողը կամ նրան ենթակա աշխատողը: Ընդունելությունն ավարտած պաշտո-

նատար անձը պարտավոր է կազմակերպել անձի ելքը Սահմանադրական դատարանի 

շենքից` անցաթղթի վրա ստորագրությամբ և իր ազգանվան նշումով հավաստելով ընդու-

նելության ավարտի  ժամը և ամսաթիվը: Եթե ընդունելությունն ավարտած պաշտոնատար 

անձն անցաթուղթ պատվիրելու իրավունք ունեցող անձ չէ, ապա նա նշում է նաև իր պաշտոնը:  

9. Հրավիրված անձի կողմից Սահմանադրական դատարանի շենքում ներքին կարգու-

կանոնը պահպանելու պատասխանատուն շենք մուտք գործելու թույլտվություն տված կամ 

ընդունելությունն ավարտած պաշտոնատար անձն է: Վերջինս՝ անհրաժեշտության դեպքում, 

իսկ աշխատակազմի դիմումների ընդունման համար իրավասու աշխատակիցները՝ բոլոր 

դեպքերում, պարտավոր են կազմակերպել անձի ուղեկցումը մուտքի և ելքի ժամանակ:  

10. Շենքից դուրս եկող անձը պարտավոր է մեկանգամյա անցաթուղթը հանձնել հերթա-

պահող ոստիկանին: Վերջինիս է հանձնվում նաև ժամկետն ավարտված կամ անհրաժեշտու-

թյունը կորցրած ժամկետային անցաթուղթը:  

11.  Ոչ աշխատանքային ժամերին և օրերին Սահմանադրական դատարանի շենք մուտք 

գործելու թույլտվություն կարող են տալ Սահմանադրական դատարանի նախագահը, Սահմա-

նադրական դատարանի դատավորները, աշխատակազմի ղեկավարը, Սահմանադրական 

դատարանի նախագահի խորհրդականները, աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբա-

ժանումների ղեկավարները: Թույլտվությունը տրվում է բանավոր:  

12.  Ոչ աշխատանքային ժամերին և օրերին անձանց մուտքը և ելքը գրանցվում է 

հերթապահող ոստիկանի մոտ պահվող հատուկ գրանցամատյանում` հրավիրված անձի 

անձնագրի կամ դրան փոխարինող փաստաթղթի, կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի 

առկայությամբ: Ոչ աշխատանքային ժամերին և օրերին անձին հրավիրած պաշտոնատար 

անձը պարտավոր է կազմակերպել անձի դիմավորումը շենքի մուտքում և ճանապարհումը 

շենքից դուրս:  
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