
ԾՐԱԳԻՐ 
 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 15-ամյակին նվիրված միջոցառումների 
 

NN 
ը/կ Միջոցառման անվանումը Անցկացման 

ժամկետը 

Պատասխանատու 
մարմինը 

(կազմակերպությունը) 
1 2 3 4 

1. ՀՀ Սահմանադրության 15-ամյակին նվիրված հոբելյանական 
հանդիսավոր երեկո Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի 
և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում 
 

2010թ. հուլիսի 3 ՀՀ մշակույթի նախարարություն 

2. «ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ» գրքի հրատարակում 
և շնորհանդեսի կազմակերպում 
 

2010թ. հունիսի 16 ՀՀ սահմանադրական դատարանի 
աշխատակազմ (համաձայնությամբ) 

3. ՀՀ Սահմանադրության տեքստի հուշանվերային` հայերեն և անգլերեն 
ու ռուսերեն լեզուներով տարբերակների հրատարակում 

2010թ. հունիս ՀՀ սահմանադրական դատարանի 
աշխատակազմ (համաձայնությամբ), 

ՀՀ մշակույթի նախարարություն 
4. «Մարդու սահմանադրական իրավունքների ապահովումն ու 

պաշտպանությունը սահմանադրական արդարադատության 
պրակտիկայում. եվրոպական զարգացումների հիմնական 
միտումները» խորագրով Երևանյան 15-րդ միջազգային 
խորհրդաժողովի կազմակերպում 
 

2010թ. հոկտեմբեր 21-23 
 
 

ՀՀ սահմանադրական դատարանի 
աշխատակազմ 

 (համաձայնությամբ) 
 

5. ՀՀ Սահմանադրության 15-ամյակին նվիրված սեմինար-
քննարկումների, լսումների կազմակերպում Երևանում և 
ՀՀ մարզերում 

2010թ. ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարություն, 

ՀՀ սահմանադրական դատարանի 
աշխատակազմ (համաձայնությամբ) 

6. Հանրապետության դպրոցներում անցկացնել 
«ՀՀ Սահմանադրությունը»  թեմայով բաց դասեր, նվիրված 
ՀՀ Սահմանադրության 15-ամյակին  

2010թ. 
ապրիլ-մայիս 

ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարություն, 

ՀՀ սահմանադրական դատարանի 
աշխատակազմ 

(համաձայնությամբ), 
ՀՀ սահմանադրական իրավունքի 
կենտրոն (համաձայնությամբ) 



 7.  Անցկացնել «Սահմանադրություն և իրավունք»  թեմայով 
հանրապետական օլիմպիադա, նվիրված ՀՀ Սահմանադրության 
15-ամյակին  

2010թ. ապրիլ-մայիս ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարություն, 

ՀՀ սահմանադրական դատարանի 
աշխատակազմ                    

(համաձայնությամբ) 
 8.  Կազմակերպել «ՀՀ Սահմանադրության 15 տարին» խորագրով 

հեռուստահաղորդումների շարք 
2010թ. Հանրային 

հեռուստառադիոընկերության 
խորհուրդ (համաձայնությամբ), 

ՀՀ սահմանադրական դատարանի 
աշխատակազմ                 

(համաձայնությամբ) 
 9  Հեռուստատեսային գովազդային ծրագրերում ներառել 

«ՀՀ Սահմանադրություն - 15 տարի» խորագրով գովազդեր 
2010թ. Հանրային 

հեռուստառադիոընկերության 
խորհուրդ (համաձայնությամբ) 

 
10. 10.  Տպագրել «ՀՀ Սահմանադրություն-15 տարի» ընդհանուր խորագրով 

ցուցապաստառների շարք 
 

2010թ. հունիս  

11. 11.  Պարբերաբար կազմակերպել Հանրապետության դպրոցների 
աշակերտների այցելություններ ՀՀ սահմանադրական դատարան, 
նրանց հետ անցկացնել բաց դասեր 

2010թ. ընթացքում ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարություն, 

ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի աշխատակազմ  

(համաձայնությամբ) 
12. 12.  Կազմակերպել ուսանողական հանրապետական կոնֆերան 

«Սահմանադրություն և իրավունք»  թեմայով, նվիրված ՀՀ 
Սահմանադրության 15-ամյակին  

2010թ. ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարություն, 

ՀՀ սահմանադրական իրավունքի 
կենտրոն                 

(համաձայնությամբ) 
13. 13.  Անցկացնել Հանրապետության ավագ  դպրոցների սաների 

շարադրությունների մրցույթ`«Իմ երկրի Սահմանադրությունը»  
թեմայով,  նվիրված ՀՀ Սահմանադրության 15-ամյակին 

2010թ. 
ապրիլ-մայիս 

ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարություն 

ՀՀ սահմանադրական իրավունքի 
կենտրոն (համաձայնությամբ) 

14.  Բուհ-երում կազմակերպել «ՀՀ Սահմանադրությունը» թեմայով 
հանդիպում-քննարկումներ, նվիրված ՀՀ Սահմանադրության 
15-ամյակին 

2010թ. ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարություն 

ՀՀ սահմանադրական իրավունքի 



 կենտրոն (համաձայնությամբ) 
 
 
 
 


