
                                              

          

 

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 ԿՈՒՍԱԿՑՈՒ-
ԹՅԱՆ, «ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ «ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ» ԿՈՒՍԱ-
ԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔԻ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ` ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 
ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 27-Ի` «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆ-
ՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 20-Ի ԱՐՏԱՀԵՐԹ 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՆ ԱՄՓՈՓԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԹԻՎ 184-Ա ՈՐՈՇ-
ՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՎԵՃԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՎ ԴԻՄՈՂ «ԶԱՐ-
ԹՈՆՔ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ 
ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՀԱՆ-
ՋԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 
 

Սահմանադրական դատարանը, քննության առնելով «ԶԱՐԹՈՆՔ» ազգային քրիս-

տոնեական կուսակցության դիմումի հիման վրա` ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձ-

նաժողովի 2021 թվականի հունիսի 27-ի` «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժո-

ղովի 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերթ ընտրությունների արդյունքներն ամփոփե-

լու մասին» թիվ 184-Ա որոշման հետ կապված վեճի վերաբերյալ» գործով դիմող «ԶԱՐ-

ԹՈՆՔ» ազգային քրիստոնեական կուսակցության կողմից ներկայացված միջնորդու-

թյունը, Պ Ա Ր Զ Ե Ց . 

 

1. 2021 թվականի հուլիսի 2-ին Սահմանադրական դատարան է մուտքագրվել 

«ԶԱՐԹՈՆՔ» ազգային քրիստոնեական կուսակցության դիմումը, որով դիմողը միջնոր-

դում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը հանձնա-

րարել կատարել ուսումնասիրություն և Սահմանադրական դատարանին ներկայացնել 

տեղեկություն, թե որքան զինծառայող է մասնակցել 2021 թվականի հունիսի 20-ի 

ընտրություններին:  



Դիմողը սույն միջնորդությունը հիմնավորում է փաստարկով, որ առանց Սահմա-

նադրական դատարանի հանձնարարության ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը 

զինծառայողների վերաբերյալ հայցվող տեղեկատվությունը չի տրամադրի: 

 

2. Ուսումնասիրելով ներկայացված միջնորդությունը՝ Սահմանադրական դատա-

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

 «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 42-րդ հոդվա-

ծի 1-ին մասի համաձայն՝ Սահմանադրական դատարանը, իսկ գործը դատաքննության 

նախապատրաստելու կապակցությամբ՝ նաև գործով զեկուցող դատավորը Սահմանա-

դրական դատարանի նախագահի գիտությամբ իրավասու են պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններից, դրանց պաշտոնատար անձանցից պահանջելու 

փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլ նյութեր, փորձաքննություններ, բացառությամբ 

իրավունքի հարցերով փորձաքննությունների, իսկ ֆիզիկական և իրավաբանական 

անձանցից` նրանց տրամադրության տակ գտնվող նյութեր: 

 Քննության առնելով սույն միջնորդությունը՝ Սահմանադրական դատարանը փաս-

տում է, որ դիմող «ԶԱՐԹՈՆՔ» ազգային քրիստոնեական կուսակցության կողմից հայց-

վող տեղեկատվությունն արդեն իսկ առկա է սույն միավորված գործի շրջանակներում 

ձեռք բերված նյութերում, միևնույն ժամանակ դատարանին չի ներկայացվել որևէ ապա-

ցույց, որը ողջամտորեն կասկածի տակ կդներ այդ տեղեկատվության հավաստիությունը: 

 

Ելնելով վերոգրյալից և հիմք ընդունելով Սահմանադրության 168-րդ հոդվածի 5-րդ 

կետի, «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 42-րդ հոդ-

վածի 1-ին մասի պահանջները՝ 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 թվականի 

հունիսի 27-ի` «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2021 թվականի հունիսի 

20-ի արտահերթ ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 184-Ա որոշ-

ման հետ կապված վեճի վերաբերյալ» միավորված գործով դիմող «Զարթոնք» ազգային 

2 
 



քրիստոնեական կուսակցության կողմից ներկայացված՝ ՀՀ պաշտպանության նախարա-

րությունից տեղեկատվություն պահանջելու վերաբերյալ միջնորդությունը մերժել: 

  ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ   ԴԱՏԱՐԱՆԻ 
  ՆԱԽԱԳԱՀ     Ա. ԴԻԼԱՆՅԱՆ 

13  հուլիսի  2021  թվականի 
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