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Սահմանադրական  դատարանի դատական կազմը` 
 

                                                Նախագահությամբ՝        Վ. Գրիգորյանի  

                                                Անդամակցությամբ՝         Ա. Թունյանի 

                                                                                       Ե. Խունդկարյանի 
 

Քննության առնելով Հասմիկ Պողոսյանի անհատական դիմումի 

ընդունելիության հարցը, 
 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց. 
 

1. Հասմիկ Պողոսյանը (ներկայացուցիչ՝ Վ. Գրիգորյան) դիմել է Սահմանա-

դրական դատարան (դիմումը Սահմանադրական դատարան է մուտքագրվել 

2022 թվականի մայիսի 10-ին)՝ խնդրելով. 

«Որոշել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի՝ իրավակիրառ պրակտի-

կայում տրված մեկնաբանության սահմանադրականության հարցը ՀՀ Սահմանա-

դրության 72-րդ, 73-րդ, 78-րդ և 79-րդ հոդվածներին համապատասխանության 

տեսանկյունից»: 

 
2. Դիմողը հայտնել է, որ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 

որպես մեղադրյալ է ներգրավվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին 

կետով որակվող հանցագործությունների համար, և քրեական հետապնդում իրա-

կանացնող մարմինը դիմել է դատարան՝ նրա նկատմամբ կալանավորումը որպես 

խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ միջնորդությամբ: Այնուհետև առաջին 
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ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը թիվ ԵԴ/1254/06/20 գործով 

2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի որոշմամբ մերժել է կալանավորումը որպես 

խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդությունը՝ մասնավորապես 

հերքելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվա-

ծով նախատեսված հանցագործության մասով հիմնավոր կասկածի առկայությու-

նը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարանը 2021 

թվականի փետրվարի 15-ի որոշմամբ ընդհանուր իրավասության դատարանի 

որոշումը թողել է անփոփոխ: Վերաքննիչ քրեական դատարանի հիշյալ որոշման 

դեմ ներկայացված վճռաբեկ բողոքը Վճռաբեկ դատարանի 2021 թվականի նո-

յեմբերի 9-ի որոշմամբ բավարարվել է, և գործն ուղարկվել է առաջին ատյանի 

ընդհանուր իրավասության դատարան՝ կալանավորման հիմքերի մասով նոր 

քննության: 

Առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 2021 թվականի 

նոյեմբերի 25-ին հիշյալ գործով կայացրել է կալանավորումը որպես խափանման 

միջոց կիրառելու վերաբերյալ որոշում, որի դեմ բերված վերաքննիչ բողոքը վե-

րաքննիչ քրեական դատարանի 2022 թվականի փետրվարի 17-ի որոշմամբ մերժ-

վել է։  

Դիմողի կողմից Սահմանադրական դատարանին առաջադրված սահմանա-

դրական վեճի բովանդակային առանցքն այն խնդիրն է, թե որքանո՞վ են 

Վճռաբեկ դատարանի կողմից քրեական իրավունքի նորմի՝ իր գործով՝ Հա-

յաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի դրույթների 

նախկինում ունեցած իրավական բովանդակության փոփոխությամբ նույն նորմի 

մեկնաբանությունն ու կիրառումը բավարարում Սահմանադրության 72-րդ և     

73-րդ հոդվածների պահանջները։ Ըստ նրա՝ իր նկատմամբ կիրառվել են Վճռա-

բեկ դատարանի 2021 թվականի ապրիլի 14-ի որոշմամբ նշված դիրքորոշումը, 

որը հաջորդել է իրեն մեղսագրված արարքի կատարման պահին, ինչը խախտում 

է դիմողի նկատմամբ Սահմանադրության 72-րդ և 73-րդ հոդվածներով 

նախատեսված երաշխիքները։  
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Սույն դիմումի ընդունելիության չափանիշներին համապատասխանության 

առնչությամբ դիմողը նշել է, որ դատական պաշտպանության բոլոր միջոցներն 

սպառված են այնքանով, որքանով առկա է Վճռաբեկ դատարանի որոշում, որով 

ստորադաս ատյանները կաշկանդված են։ 

 

3. Ուսումնասիրելով դիմումը և դրան կից ներկայացված դատական ակտե-

րը, ղեկավարվելով Սահմանադրության 169-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետով 

և հիմք ընդունելով «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական 

օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի և 69-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պա-

հանջները՝ Սահմանադրական դատարանի դատական կազմը գտնում է, որ սույն 

անհատական դիմումով գործի քննությունը ենթակա է մերժման՝ հետևյալ պատ-

ճառաբանությամբ. 

Սահմանադրության 169-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետի համաձայն՝ 

Սահմանադրական դատարան կարող է դիմել յուրաքանչյուր ոք՝ կոնկրետ գոր-

ծով, երբ առկա է դատարանի վերջնական ակտը, սպառվել են դատական պաշտ-

պանության բոլոր միջոցները և վիճարկում է այդ ակտով իր նկատմամբ կիրառ-

ված նորմատիվ իրավական ակտի դրույթի սահմանադրականությունը, ինչը հան-

գեցրել է Սահմանադրության 2-րդ գլխում ամրագրված իր հիմնական իրավունք-

ների և ազատությունների խախտման՝ հաշվի առնելով նաև համապատասխան 

դրույթին իրավակիրառ պրակտիկայում տրված մեկնաբանությունը: 

Սահմանադրական վերոհիշյալ նորմն իր ամրագրումն է ստացել նաև «Սահ-

մանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 69-րդ հոդվածի  

1-ին մասում: 

«Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 29-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի համաձայն՝ Սահմանադրական դատարանը գոր-

ծի քննությունն ամբողջությամբ կամ մասամբ մերժելու մասին աշխատակարգա-

յին որոշում է ընդունում նույն օրենքի 69-րդ հոդվածով նախատեսված այլ դեպ-

քերում։ 
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«Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 69-րդ 

հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ անհատական դիմումներով գործի քննությունը, 

ի լրումն նույն օրենքի 29-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի, կարող է մերժ-

վել նաև այն դեպքում, երբ դիմողը չի սպառել դատական պաշտպանության 

միջոցները: 

Սահմանադրական դատարանի դատական կազմն արձանագրում է, որ 

սահմանադրական արդարադատություն հայցելու անհատական իրավունքի 

իրացման համար Սահմանադրությամբ և օրենքով նախատեսված պայմաններն 

ինքնանպատակ չեն, և դրանց պահպանումը պարտադիր է Սահմանադրական 

դատարանի կողմից անհատական դիմումի քննության իրավասության գործարկ-

ման համար։  

Սույն դիմումի շրջանակներում ներկայացված դատավարական նախապատ-

մությամբ դիմողի կողմից չեն ներկայացվել ապացույցներ առ այն, որ ինքն սպա-

ռել է ներպետական դատական պաշտպանության բոլոր միջոցները։ Մասնավո-

րապես՝ դիմողի կողմից դիմումին կից ներկայացվել են թիվ ԵԴ/1254/06/21 գոր-

ծով առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 22-ի որոշման, նույն գործով վերաքննիչ քրեական դատարանի 2021 

թվականի փետրվարի 15-ի որոշման, Վճռաբեկ դատարանի 2021 թվականի նո-

յեմբերի 9-ի որոշման և առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 

2021 թվականի նոյեմբերի 25-ի որոշման լուսապատճենները։ Դատական պաշտ-

պանության միջոցներն սպառելու պայմանի բավարարման մասով դիմողն ընդա-

մենը նշել է դիմումում, որ հիշյալ պայմանը բավարարված է համարում, քանի որ 

իր նկատմամբ կիրառվել է վիճարկվող իրավադրույթը՝ վերաքննիչ քրեական 

դատարանի 2022 թվականի փետրվարի 17֊ի որոշմամբ, որը, ըստ դիմողի, իրեն 

չի տրամադրվել։  

Այս առնչությամբ Սահմանադրական դատարանի դատական կազմը, 

առանց անդրադառնալու սույն դիմումի ընդունելիության այլ պայմանների բավա-

րարված լինելու հարցին, փաստում է, որ վերաքննիչ քրեական դատարանի 2022 

թվականի փետրվարի 17֊ի որոշման առկայության մասին ենթադրությունները 



5 
 

չեն կարող հիմք ծառայել անհատական դիմումի ընդունելիության հարցի լուծման 

նպատակով դրա գոյությունը փաստված լինելու համար, առավել ևս դրա բովան-

դակության որոշակիության համար։ Ամեն դեպքում, Սահմանադրական 

դատարանի դատական կազմն արձանագրում է, որ դիմումը և դրան կից 

նյութերը չեն պարունակում որևէ տեղեկություն այն մասին, որ դիմողը վճռա-

բեկության կարգով բողոքարկել է իր վկայակոչած՝ վերաքննիչ քրեական դատա-

րանի 2022 թվականի փետրվարի 17-ի որոշումը: Նման պայմաններում Սահմա-

նադրական դատարանի դատական կազմը փաստում է, որ դիմողը չի իրացրել 

դատական պաշտպանության՝ օրենսդրությամբ երաշխավորված իր հնարավորու-

թյունները՝ ինչը հանգեցրել է դատական պաշտպանության միջոցներն սպառելու 

պայմանի անտեսման, հետևաբար՝ սույն դիմումի քննությունը, առանց քննության 

առնելու դիմումի ընդունելիության մյուս չափանիշների բավարարված լինելը, 

ենթակա է մերժման։ 

 

Ելնելով վերոշարադրյալից և ղեկավարվելով Սահմանադրության 169-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետով, հիմք ընդունելով «Սահմանադրական դատա-

րանի մասին» սահմանադրական օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի, 

69-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի պահանջները՝ Սահմանադրական դատա-

րանի դատական կազմը  

Ո Ր Ո Շ Ե Ց. 

Հասմիկ Պողոսյանի անհատական դիմումով գործի քննությունը մերժել: 

  

        Նախագահող՝                                                  Վ. Գրիգորյան 

         

                     Անդամներ՝                                                  Ա. Թունյան 

 

                                                   Ե. Խունդկարյան 

 
27 մայիսի 2022 թվականի  
        ՍԴԴԿՈ-33 


