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Հայաստանի  Հանրապետության սահմանադրական դատարանի թիվ 1 

   դատական կազմը` 

 

                                                                            Նախագահությամբª   Ֆ. Թոխյանի 

                                                                                Անդամակցությամբ` Ա. Խաչատրյանի 

                                                                                                                        Ա. Թունյանի  

                                                                                                            

Քննության առնելով Վարդգես Վարդանյանի անհատական դիմումի ընդունելիության հարցը, 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց. 

Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 101-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի` Վարդգես 

Վարդանյանը 2015թ. նոյեմբերի 27-ին դիմել է ՀՀ սահմանադրական դատարան` խնդրելով. 

«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 8-րդ մասը ճանաչել ՀՀ 

Սահմանադրության 3-րդ, 8-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 31-րդ հոդվածներին հակասող և անվավեր»: 

Սույն անհատական դիմումի նախնական ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ. 

1. Դիմողը գտնում է, որ «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 8-րդ մասը չի 

համապատասխանում իրավական որոշակիության սկզբունքներին և տեղիք է տալիս 

հակասահմանադրական տարաբնույթ մեկնաբանությունների, որի պարագայում իր 

նկատմամբ այդ նորմը կիրառվել է հակասահմանադրական ձևով` խախտելով ՀՀ 

Սահմանադրությամբ ամրագրված սեփականության իրավունքը, և իրական վտանգ կա, որ 

նա կարող է անօրինական կերպով զրկվել սեփականության իրավունքից: 



2 

2. Դիմումի և կից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ 

դիմողի համար առաջացած անբարենպաստ հետևանքները նրա նկատմամբ կայացված 

համապատասխան դատական ակտերի արդյունք են, հետևաբար, խնդրո առարկա 

դրույթների սահմանադրականությունը վիճարկելով` դիմողն ընդամենը բարձրացնում է 

դրանց կիրառման իրավաչափության հարց` փորձելով այն քողարկել խնդրո առարկա 

դրույթների հակասահմանադրականության վիճարկմամբ:  

Փաստորեն, դիմողը, վերոհիշյալ դրույթների սահմանադրականության հարցի 

վիճարկման պահանջի քողի ներքո իրականում բարձրացնում է դրանց կիրառման 

իրավաչափության հարց: Համաձայն ՀՀ սահմանադրական դատարանի 2009 թվականի մարտի 

17-ի ՍԴԱՈ-21 որոշմամբ սահմանված իրավական դիրքորոշման` բոլոր այն դեպքերում, երբ 

դիմողը ձևականորեն վիճարկելով օրենքի դրույթի սահմանադրականության հարց, ըստ 

էության բարձրացնում է այդ դրույթի կիրառման իրավաչափության հարց, ապա այդպիսի 

դիմումները ենթակա են մերժման` «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ 

հոդվածի 1-ին կետի հիմքով: Հետևաբար, այս առումով առկա է դիմումի քննության ընդունումը 

մերժելու` «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին կետով 

նախատեսված հիմք: 

 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի  

32-րդ հոդվածի 1-ին կետով` ՀՀ սահմանադրական դատարանի թիվ 1 դատական կազմը 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց. 

 

Վարդգես Վարդանյանի անհատական դիմումի հիման վրա գործի քննության ընդունումը 

մերժել: 

                                                                                   Նախագահողª 

                                                                                   Անդամներª  
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