
 

 
 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ  ԴԱՏԱՐԱՆ 
ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ 

 
ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ «ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔ-
ՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 9-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 3-ՐԴ ՄԱՍԻ 1-ԻՆ ԿԵՏԻ՝ ՍԱՀՄԱՆԱ-
ԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐ-
ԾԻ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

Սահմանադրական դատարանը, քննության առնելով ՀՀ վարչական դատարանի 

դիմումի հիման վրա` «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկ-

ման և սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կե-

տի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործի 

վարույթը կասեցնելու մասին  առաջարկությունը,  Պ Ա Ր Զ Ե Ց . 
 

ՀՀ վարչական դատարանի դիմումը Սահմանադրական դատարան է մուտքագրվել 

2020 թվականի մայիսի 18-ին:  

Սահմանադրական դատարանի` 2020 թվականի հոկտեմբերի 5-ի ՍԴԱՈ-166 աշխա-

տակարգային որոշմամբ սույն գործի դատաքննությունը նշանակել էր 2020 թվականի 

նոյեմբերի 17-ին՝ ժամը 12.00-ին: Նույն օրը դատաքննությունն ավարտվել է և դատարանն 

անցել է դռնփակ խորհրդակցության: Սահմանադրական դատարանի դռնփակ խորհրդա-

կցության ժամանակ անհրաժեշտություն առաջացավ հետազոտել գործի լուծման համար 

էական նշանակություն ունեցող նոր նյութեր:  

Հաշվի առնելով գործով զեկուցող՝ Սահմանադրական դատարանի նախագահ            

Ա. Դիլանյանի առաջարկությունն առ այն, որ առկա է «Սահմանադրական դատարանի 

մասին» սահմանադրական օրենքի 56-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով սահմանված՝ 

գործի վարույթը կասեցնելու հիմք, մասնավորապես՝ անհրաժեշտ է սույն գործով դիմողից 
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պահանջել թիվ ՎԴ/11311/05/19 վարչական գործը, Սահմանադրական դատարանը գտնում 

է, որ սույն գործի վարույթը ենթակա է կասեցման: 

Ելնելով վերոգրյալից և հիմք ընդունելով «Սահմանադրական դատարանի մասին» 

սահմանադրական օրենքի 56-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետը և 57-րդ հոդվածի 1-ին 

մասը՝ Սահմանադրական դատարանը  Ո Ր Ո Շ Ե Ց . 
 

1. ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա` «Պաշտոնատար անձանց գոր-

ծունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ 

օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի՝ Սահմանադրությանը համապատասխա-

նության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործի վարույթը վերսկսել: 

2. ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա` «Պաշտոնատար անձանց գոր-

ծունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ 

օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի՝ Սահմանադրությանը համապատասխա-

նության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործի վարույթը կասեցնել՝ մինչև ՀՀ վարչական 

դատարանից պահանջված գործն ստանալը: 

 

 

 ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ  
              ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                        Ա. ԴԻԼԱՆՅԱՆ 
  

 

   17 նոյեմբերի 2020 թվականի 
       ՍԴԱՈ-206 

 

 


