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Քաղ. Երևան                                                                                        18 մայիսի 2020 թ. 

 

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի 

դատական կազմը`  

 

                                                                 Նախագահությամբ՝  Ա. Դիլանյանի  

                                                               Անդամակցությամբ՝  Ֆ. Թոխյանի 

                                                                                                     Ա. Պետրոսյանի 

                                                                                                                                    

Քննության առնելով Էդուարդ Նիկողոսյանի անհատական դիմումի 

 ընդունելիության հարցը, 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց. 

 

1. Էդուարդ Նիկողոսյանը դիմել է Սահմանադրական դատարան (դիմումը Սահ-

մանադրական դատարան է մուտքագրվել  2020 թվականի ապրիլի 28-ին)՝ խնդրելով.  

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 2-ին մասը ճանա-

չել ՀՀ Սահմանադրության 75-րդ, և 61-րդ հոդվածի 1-ին մասին և 63-րդ հոդվածի 1-ին 

մասին  հակասող»: 



 

2. Դիմողը նշում է, որ ՀՀ վարչական դատարան ներկայացված վարչական 

ակտի վիճարկման հայցապահանջով որպես իրավական հիմք վկայակոչվել է ՀՀ վար-

չական դատավարության օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասն այն նպատակով, որ 

2012թ. և 2013թ. գույքահարկի գծով իր վճարային պարտավորության բացակայությունն 

ապացուցող՝ սնանկության գործերով դատարանի կայացրած վճռով հաստատված 

փաստերը վերստին քննության առարկա չդառնան վերստին չապացուցվեն: 

Ըստ դիմողի՝ վիճարկվող դրույթում առկա է օրենսդրական բաց առ այն, որ 

օրենսդիրը չի սահմանել, որ նախկինում քննված սնանկության գործով դատարանի՝ 

օրինական ուժի մեջ մտած՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտով հաստատված 

փաստերը ևս միևնույն կողմերի մասնակցությամբ ՀՀ վարչական դատավարության 

օրենսգրքով նախատեսված որևէ գործ քննելիս վերստին ապացուցման կարիք չպետք 

է ունենան: 

Դիմողը գտնում է, որ վիճարկվող դրույթում առկա օրենսդրական բացը, այն է՝ 

նախկին քննված սնանկության գործով դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած՝ գործն 

ըստ էության լուծող դատական ակտով հաստատված փաստական հանգամանքները 

միևնույն կողմերի մասնակցությամբ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով նա-

խատեսված որևէ գործ քննելիս վերստին ապացուցման կարիք չունենալու հնարավո-

րության բացակայությունը, հակասում է իրավական որոշակիության սկզբունքին, 

Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի 1-ին և 63-րդ հոդվածի 1-ին մասերին: 

 

3. Ելնելով Էդուարդ Նիկողոսյանի դիմումի ու կից փաստաթղթերի նախնական 

ուսումնասիրության արդյունքներից՝ Սահմանադրական դատարանի դատական կազմը 

գտնում է, որ առկա չեն դիմումի քննության ընդունումը մերժելու հիմքեր, այն է.   

• դիմումում առաջադրված հարցերը ենթակա են Սահմանադրական դատա-

րանին,  

• դիմողն իրավասու է տվյալ հարցով դիմելու Սահմանադրական դատարան,  
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• դիմումում առաջադրված հարցի վերաբերյալ առկա չէ Սահմանադրական 

դատարանի որոշում,  

• դիմումի առարկայի վերաբերյալ այլ դիմումի հիման վրա Սահմանադրա-

կան դատարանում չի իրականացվում գործի դատաքննություն,  

• դիմողը սպառել է դատական պաշտպանության բոլոր միջոցները և պահ-

պանել Սահմանադրական դատարան դիմելու համար նախատեսված վեցամսյա ժամ-

կետը: 

 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով «Սահմանադրական դատարանի մասին» 

սահմանադրական օրենքի 28 և 69-րդ հոդվածներով` Սահմանադրական դատարանի 

դատական կազմը 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց . 

 

1. «Էդուարդ Նիկողոսյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ վարչական դատավարու-

թյան օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ Սահմանադրությանը համապատասխա-

նության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործն ընդունել քննության: 

2. Սույն գործով դատավարությանը որպես պատասխանող կողմ ներգրավել 

Ազգային ժողովին: 

 

 

                                                                   Նախագահող՝            

                                                               Անդամներ՝ 

 

 
 18 մայիսի 2020 թվականի  
            ՍԴԴԿՈ-27 
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