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Քաղ. Երևան                                                                             18 նոյեմբերի 2021թ. 

 

Սահմանադրական դատարանի դատական կազմը` 

  

 Նախագահությամբ՝ Վ. Գրիգորյանի 

 Անդամակցությամբ՝ Ե. Խունդկարյանի 

 Ա. Թունյանի 

 

Քննության առնելով Ռուզաննա Տեր-Վարդանյանի անհատական դիմումի 

ընդունելիության հարցը, 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց. 

 

1. Ռուզաննա Տեր-Վարդանյանը դիմել է Սահմանադրական դատարան (դի-

մումը Սահմանադրական դատարան է մուտքագրվել 2021 թվականի հոկտեմբերի 

25-ին)՝ խնդրելով. 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին ենթակետը 

համարել ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերին, 23-րդ և 

31-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներին հակասող՝ հաշվի առնելով համապա-

տասխան դրույթին իրավակիրառ պրակտիկայում տրված մեկնաբանությունները, 
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քանի որ դիմում ներկայացնողը սպառել է ՀՀ դատական պաշտպանության բոլոր 

միջոցները»: 

Դիմողը դիմումին կից ներկայացրել է պետական տուրքի վճարումից 

ազատելու մասին միջնորդություն։ 

 

2. Սահմանադրական դատարան ներկայացված դիմումով դիմողը վիճարկում 

է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1-ին հոդվածի 

5-րդ մասի 1-ին ենթակետի սահմանադրականությունը: 

Ըստ դիմողի՝ իր գործով դատարանները Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1-ին հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին ենթակետի 

դրույթների կամայական, տարածական և սխալ մեկնաբանությամբ խախտել են 

Սահմանադրության 3-րդ, 23-րդ և 31-րդ հոդվածների դրույթները: 

Դիմողը նշում է, որ դատարանների կողմից՝ վիճարկվող նորմին տրված 

մեկնաբանության արդյունքում մինչդատական կամ դատական վարույթների ըն-

թացքում անձի պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավն արա-

տավորող արտահայտություններ կատարող վարույթի մասնակիցն ազատվում է 

պատասխանատվությունից իր կողմից կատարված զրպարտող արտահայտու-

թյունների համար: 

Դիմողի կարծիքով՝ նման տրամաբանությունը հակասում է նաև Հայաստանի 

Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 338-րդ հոդվածով նախատեսված 

դրույթներին, որոնց համաձայն՝ վերոնշյալ մարմիններում սուտ ցուցմունք տվող, 

այսինքն՝ զրպարտություն կատարող անձինք, ենթակա են քրեական պատաս-

խանատվության: Նման պայմաններում դիմողը գտնում է, որ Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1-ին հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին 

ենթակետի դրույթները դատարանների կողմից սխալ մեկնաբանվելու արդյունքում 

մինչդատական կամ դատական վարույթների ընթացքում անձանց իրավունք է 

վերապահվում սուտ ցուցմունքի միջոցով զրպարտել ցանկացած անձի՝ արա-

տավորելով նրա պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը, և 

մնալ անպատիժ: 
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3. Քննության առնելով դիմողի՝ Սահմանադրական դատարան դիմելու համար 

պետական տուրքի վճարումից ազատելու մասին միջնորդությունը՝ Սահմանա-

դրական դատարանի դատական կազմը, հաշվի առնելով դիմողի գույքային դրու-

թյունը, դրանով պայմանավորված՝ սահմանադրական արդարադատություն հայցելու 

իրավունքի սահմանափակման անթույլատրելիությունը, գտնում է, որ պետական 

տուրքի վճարումից ազատելու մասին դիմողի միջնորդությունը ենթակա է բավա-

րարման։ 

 

4. Ուսումնասիրելով դիմումը և դրան կից ներկայացված դատական ակտերը 

և ղեկավարվելով «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական 

օրենքի 29-րդ և 69-րդ հոդվածներով՝ Սահմանադրական դատարանի դատական 

կազմը գտնում է, որ սույն գործի քննությունը Սահմանադրական դատարանի 

կողմից ենթակա է մերժման հետևյալ պատճառաբանությամբ. 

4.1. դիմողը թիվ ԵԱԴԴ/3927/02/16 քաղաքացիական գործով իր նկատմամբ 

կիրառված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1-ին 

հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետի սահմանադրականության վիճարկման վերաբերյալ 

անհատական դիմում Սահմանադրական դատարան ներկայացրել է 2021 թվականի 

մարտի 15-ին, որի վերաբերյալ Սահմանադրական դատարանը 2021 թվականի 

ապրիլի 8-ին ընդունել է «Ռուզաննա Տեր-Վարդանյանի դիմումի հիման վրա` 

Քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1-ին հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետի` Սահ-

մանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործի 

քննությունը մերժելու մասին» ՍԴԱՈ-68 աշխատակարգային որոշումը՝ դիմումն 

ակնհայտ անհիմն լինելու հիմքով։  

4.2. Նշված որոշումից հետո դիմողը Վճռաբեկ դատարան է ներկայացրել նոր 

երևան եկած հանգամանքի հիմքով դատական ակտի վերանայման վճռաբեկ բողոք՝ 

որպես նոր երևան եկած հանգամանքի հիմնավորում վկայակոչելով Սահմանա-

դրական դատարանի 2021 թվականի ապրիլի 8-ի ՍԴԱՈ-68 աշխատակարգային 

որոշումը: Հիշյալ որոշման կապակցությամբ Վճռաբեկ դատարանը 2021 թվականի 

հոկտեմբերի 6-ին կայացրել է «Դատական ակտի վերանայման վճռաբեկ բողոքը 
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վարույթ ընդունելը մերժելու մասին» որոշում այն հիմնավորմամբ, որ դիմողի կողմից 

վճռաբեկ բողոքում նշված հանգամանքը բավարար չէ եզրահանգելու, որ տվյալ 

քաղաքացիական գործով առկա էր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա-

ցիական դատավարության օրենսգրքի 418-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով 

սահմանված նոր երևան եկած հանգամանք: 

4.3. Սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ սույն դիմումով Սահ-

մանադրական դատարանի առջև բարձրացված ենթադրյալ սահմանադրաիրա-

վական վեճի շրջանակներում վիճարկվող իրավական նորմը թիվ ԵԱԴԴ/3927/02/16 

գործով դիմողի նկատմամբ կիրառվել է վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի 

2020 թվականի հոկտեմբերի 15-ի որոշմամբ, որն օրինական ուժի մեջ է մտել նույն 

գործով Վճռաբեկ դատարանի «Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու 

մասին» 2021 թվականի փետրվարի 3-ի որոշմամբ, այսինքն՝ դիմողի կողմից սույն 

գործով Սահմանադրական դատարան դիմում ներկայացնելու պահից՝ 2021 

թվականի հոկտեմբերի 25-ից ավելի քան վեց ամիս առաջ։ Այսինքն՝ դիմողի կողմից 

բաց է թողնվել «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 

69-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված՝ Սահմանադրական դատարան դիմելու 

վեցամսյա ժամկետը, ինչը նույն օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով 

սահմանված՝ անհատական դիմումով գործի քննությունը մերժելու հիմք է: 

 

Հետևաբար՝ ղեկավարվելով Սահմանադրության 169-րդ հոդվածի 6-րդ մասով 

և հիմնվելով «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 

29-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի, 69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի դրույթների վրա՝ 

Սահմանադրական դատարանի դատական կազմը   

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց . 

 

1. Ռուզաննա Տեր-Վարդանյանին ազատել սույն գործով պետական տուրքի 

վճարումից։ 
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2. Ռուզաննա Տեր-Վարդանյանի անհատական դիմումով գործի քննությունը 

մերժել: 
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