
 

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  
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ ՀՐԱՅՐ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ՝ ՀԱՆՐԱՊեՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ՈՐՊԵՍ ՎԿԱ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Սահմանադրական դատարանը, սույն գործով քննության առնելով Սահմանա-

դրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանի՝ Հանրապետության նախագահ 

Արմեն Սարգսյանին «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական 

օրենքի 55-րդ հոդվածով սահմանված կարգով որպես վկա հրավիրելու վերաբերյալ 

միջնորդությունը, Պ Ա Ր Զ Ե Ց. 

 

1. Սահմանադրական դատարանի վարույթում է գտնվում միավորված գործն 

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

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

դիմումների ` 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» գործը: 

 



2. Դատական նիստի ընթացքում Սահմանադրական դատարանի դատավոր 

Հրայր Թովմասյանը միջնորդել է սույն միավորված գործով որպես վկա հրավիրել 

Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին՝ պատճառաբանելով, որ հիմքեր 

ունի եզրակացնելու, որ Հանրապետության նախագահը ընտրությունների կոնկրետ օրը 

նշանակելու հարցում ենթարկվել է ճնշումների, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է 

գտնում վկայի կարգավիճակով լսել Հանրապետության նախագահին: 

 
3. Քննության առարկա դարձնելով Սահմանադրական դատարանի դատա-

վոր Հրայր Թովմասյանի կողմից ներկայացված միջնորդությունը՝ Սահմանադրական 

գատարանը գտնում է, որ այն ենթակա է մերժման՝ հետևյալ պատճառաբանությամբ. 

«Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 55-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ կողմի միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ 

Սահմանադրական դատարանը նիստին որպես վկա հրավիրում և լսում է այն անձանց 

ցուցմունքները, որոնց կարող է հայտնի լինել տվյալ գործով պարզելու ենթակա որևէ 

փաստ: Վկա հրավիրելու վերաբերյալ կողմի միջնորդությունը Սահմանադրական 

դատարանը կարող է մերժել պատճառաբանված աշխատակարգային որոշմամբ: 

Խնդրո առարկա հոդվածի վերլուծությունից բխում է, որ անձը Սահմանադրական 

դատարանում գործով վկայի դատավարական կարգավիճակ կարող է ձեռք բերել այն 

դեպքում, երբ վերջինիս ցուցմունքներով հնարավոր է բացահայտել գործով պարզման 

ենթակա որևէ փաստ: 

Սույն դեպքում Հանրապետության նախագահին վկայի դատավարական կարգա-

վիճակով հրավիրելու միջնորդության հիմքում դրված է այն ենթադրությունը, որ 

վերջինս 2021 թվականի ՀՀ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների օրը 

նշանակել է՝ ենթարկվելով որոշակի հարկադրանքի և ճնշումների: 

Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ ներկայացված միջնորդությունը 

բավարար կերպով փաստարկված չէ, այն առումով, որ արտահայտված կասկածը 

հիմնված է միայն ենթադրությունների վրա, որպիսիք բավարար չեն Հանրապետության 

նախագահին վկայի դատավարական կարգավիճակ տալու համար:   
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Ելնելով վերոշարադրյալից և ղեկավարվելով «Սահմանադրական դատարանի 

մասին» սահմանադրական օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներով՝ 

Սահմանադրական 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 թվակա-

նի 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 Սահմանադրա-

կան դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանի՝ Հանրապետության նախագահին 

որպես վկա հրավիրելու վերաբերյալ միջնորդությունը մերժել: 

      
 
 

 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ   ԴԱՏԱՐԱՆԻ 

         ՆԱԽԱԳԱՀ                                                      Ա. ԴԻԼԱՆՅԱՆ 
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