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Ո   Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ  Ը 

  
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ    ԴԻՄՈՒՄԻ   ԸՆԴՈՒՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ   ՀԱՐՑԻ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

          Քաղ. Երևան                                                                                               19 մարտի 2015թ. 

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի 

թիվ 2 դատական կազմը`  

 

                                                                                          Նախագահությամբ՝    Ա. Խաչատրյանի  

  Անդամակցությամբ՝   Ֆ. Թոխյանի 

                                                                                                                                    Կ. Բալայանի     

 
                 

 Ուսումնասիրելով «Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» 

ՀԿ-ի և  քաղաքացի Հեղինե Մակարյանի  անհատական դիմումով գործը քննության 

ընդունելու մասին հարցը, 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց. 

 Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 42.1-րդ հոդվածի և 101-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

6-րդ կետի` «Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» ՀԿ-ն և 

քաղաքացի Հեղինե Մակարյանը դիմել են ՀՀ սահմանադրական դատարան (դիմումը ՀՀ 

սահմանադրական դատարան է մուտքագրվել 2015 թվականի փետրվարի 26-ին)` խնդ-

րելով` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 404-րդ հոդվածի 4-րդ մասը ճանաչել  

ՀՀ Սահմանադրության 3, 6, 14.1., 18, 19 և 20-րդ հոդվածներին հակասող և անվավեր: 
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1.  Դիմողները  գտնում են, որ «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փո-

փոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 10.06.2014թ. ՀՀ օրենքով նոր խմբա-

գրությամբ շարադրվեց ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 404-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասը, որի համաձայն` վճռաբեկ բողոքը միայն փաստաբանի միջոցով կարելի է մուտ-

քագրել ՀՀ վճռաբեկ դատարան, ինչը սահմանափակում է եռաստիճան դատական հա-

մակարգում իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության հնարավորությունները և 

խախտում է դատական պաշտպանության և դատարանի մատչելիության` անձանց իրա-

վունքները: 

Դիմողներն  իրենց  դիմումում ներկայացրել են նաև այլ փաստարկներ:  

2. Ելնելով դիմումի և կից փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից և ղեկավարվե-

լով «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի 32 և 69-րդ հոդվածների պա-

հանջներով` դատական կազմը գտնում է, որ առկա են դիմումի քննության ընդունումը 

մերժելու հիմքեր` հետևյալ պատճառաբանությամբ. դիմողների  կողմից վիճարկվող`    

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 404-րդ հոդվածի 4-րդ մասի  սահմանադրա-

կանության վերաբերյալ առկա է ՀՀ սահմանադրական դատարանի 2015թ. մարտի 17-ի 

ՍԴՈ-1196 որոշումը, ինչը, համաձայն «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ 

օրենքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ կետի, անհատական դիմումի քննության ընդունումը  

մերժելու հիմք է հանդիսանում: 

 

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով «Սահմանադրական դատարանի մասին» 

ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ կետով` ՀՀ սահմանադրական դատարանի թիվ 2 դատա-

կան կազմը 
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Ո Ր Ո Շ Ե Ց. 

                                                               

«Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» ՀԿ-ի և  

քաղաքացի Հեղինե Մակարյանի  անհատական դիմումով գործի քննության ընդունումը 

մերժել: 

 

                                                                                                                                                                                                ÜÜ³³ËË³³··³³ÑÑááÕÕªª    

                                                                                                                                                                                                    ²²ÝÝ¹¹³³ÙÙÝÝ»»ññªª  

 

 

  19 մարտի 2015 թվականի 
ՍԴԴԿՈ/2-11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




