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«ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈ-
ԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԻ 1-ԻՆ ՀՈԴՎԱԾՈՎ 
ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ՝ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 172-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 
3.2-ՐԴ ՄԱՍՈՒՄ ԼՐԱՑՎՈՂ 2-ՐԴ ԿԵՏՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՆՈՐ ՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, 
ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԴՐԱ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆ 
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԻ 1-ԻՆ ՀՈԴՎԱԾԻ՝ ՍԱՀ-
ՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐ-
ՅԱԼ» ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ՎԵՐՍԿՍԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ  
 

Քննության առնելով «Հանրապետության նախագահի դիմումի հիման վրա՝ 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխու-

թյուններ և լրացում կատարելու մասին օրենքի 1-ին հոդվածով առաջարկվող՝ 

Քրեական դատավարության օրենսգրքի 172-րդ հոդվածի 3.2-րդ մասում լրացվող 2-րդ 

կետով նախատեսված նոր պարբերության, ինչպես նաև դրա հետ փոխկապակցված 

Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի 1-ին 

հոդվածի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերա-

բերյալ» գործի վարույթը վերսկսելու մասին առաջարկությունը՝ Սահմանադրական 

դատարանը Պ Ա Ր Զ Ե Ց.  

 

2020 թ. փետրվարի 6-ին Հանրապետության նախագահը դիմել էր Սահմանա-

դրական դատարան՝ խնդրելով որոշել «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին 

օրենքի 1-ին հոդվածով առաջարկվող՝ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 172-րդ 

հոդվածի 3.2-րդ մասում լրացվող 2-րդ կետով նախատեսված նոր պարբերության, 



ինչպես նաև դրա հետ փոխկապակցված Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքում 

լրացում կատարելու մասին օրենքի 1-ին հոդվածի՝ Սահմանադրությանը համապա-

տասխանության հարցը: 

Սահմանադրական դատարանը 2020 թ. փետրվարի 28-ի ՍԴԱՈ-48 աշխատա-

կարգային որոշմամբ նշված դիմումն ընդունել է քննության և որոշել է գործի դա-

տաքննությունն սկսել 2020 թ. ապրիլի 28-ին և այն անցկացնել բանավոր ընթացա-

կարգով. 

Սահմանադրական դատարանը 27.04.2020 թ. ՍԴԱՈ-93 աշխատակարգային 

որոշմամբ որոշել է գործի դատաքննությունն սկսելու ժամկետը հետաձգել և նշանակել 

16.06.2020 թ., իսկ 09.06.2020 թ. ՍԴԱՈ-123 աշխատակարգային որոշմամբ՝ սույն 

գործով անցնել գրավոր ընթացակարգով դատաքննության:   

Սահմանադրական դատարանը 16.06.2020 թ. սկսել է «Հանրապետության 

նախագահի դիմումի հիման վրա՝ «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատա-

վարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին օրենքի 1-ին 

հոդվածով առաջարկվող՝ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 172-րդ հոդվածի   

3.2-րդ մասում լրացվող 2-րդ կետով նախատեսված նոր պարբերության, ինչպես նաև 

դրա հետ փոխկապակցված Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքում լրացում 

կատարելու մասին օրենքի 1-ին հոդվածի՝ Սահմանադրությանը համապատասխա-

նության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործի դատաքննությունը և անցել է խորհրդա-

կցական սենյակ՝ գործով որոշում կայացնելու համար:  

Նկատի ունենալով, որ անհրաժեշտություն է առաջացել պարզել գործի լուծման 

համար էական նշանակություն ունեցող հանգամանքներ, և ղեկավարվելով «Սահ-

մանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 57-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով՝ Սահմանադրական դատարանը Ո Ր Ո Շ Ե Ց. 

 

1. «Հանրապետության նախագահի դիմումի հիման վրա՝ «Հայաստանի 

Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու մասին օրենքի 1-ին հոդվածով առաջարկվող՝ Քրեական դա-

տավարության օրենսգրքի 172-րդ հոդվածի 3.2-րդ մասում լրացվող 2-րդ կետով 
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նախատեսված նոր պարբերության, ինչպես նաև դրա հետ փոխկապակցված 

Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի 1-ին 

հոդվածի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերա-

բերյալ» գործի վարույթը վերսկսել: 

2. Սույն գործով դատական նիստը վերսկսել 2020 թվականի հունիսի 18-ին՝ 

ժամը 14.00-ին:  

 

  ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 
ՆԱԽԱԳԱՀ                                                          Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

 
 
 

16 հունիսի 2020 թվականի 
 ՍԴԱՈ-126 
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