ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

«ԼՈՒՍԻՆԵ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ, ԱՆԱՀԻՏ ԿՈՇՏՈՅԱՆԻ, ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ,
ՆԱՐԻՆԵ ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 3761-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐՑԸ
ՈՐՈՇԵԼՈՒ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԿԱՐՃԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ սահմանադրական դատարանը, քննության առնելով «Լուսինե Ավետիսյանի,
Անահիտ Կոշտոյանի, Անդրանիկ Պողոսյանի, Նարինե Պողոսյանի դիմումի հիման
վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 3761-րդ հոդվածի` Հայաստանի
Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու
վերաբերյալ» գործի վարույթը «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի
60-րդ հոդվածի 1-ին կետի հիմքով կարճելու վերաբերյալ գործով զեկուցողի
առաջարկությունը, Պ Ա Ր Զ Ե Ց.

1. Դիմողները ՀՀ սահմանադրական դատարան ներկայացրած իրենց դիմումում
խնդրել են ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 3761-րդ հոդվածն այնքանով,
որքանով զրկում է անձին քրեական դատավարության կարգով ներկայացված
քաղաքացիական հայցադիմումն ընդունելուց հրաժարվելու վերաբերյալ կայացված
դատարանի

որոշումը

բողոքարկելու

հնարավորությունից,

ճանաչել

ՀՀ

Սահմանադրության 61-րդ և 63-րդ հոդվածներին հակասող և անվավեր:
Դիմողները

գտնում

են,

որ

քրեական

դատավարության

օրենսգրքով

քաղաքացիական հայցը վարույթ ընդունելու մասին որոշման՝ վերադասության
կարգով

բողոքարկման

արգելքը

կամ

նման

իրավական

հնարավորության

չտրամադրումը շահագրգիռ կողմին զրկում է դատարանի մատչելիության, գործի
արդար դատաքննության իրավունքից:
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2.

ՀՀ

սահմանադրական

դատարանի

17.03.2009թ.

ՍԴԱՈ-21

որոշման

համաձայն, սահմանադրական դատարան անհատական դիմում ներկայացնելիս,
ըստ ձևի ներկայացվող պահանջների կատարման հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է նաև
բավարար կերպով հիմնավորել, թե անձի սահմանադրական որ իրավունքներն են
խախտվել և ինչ է ակնկալվում սահմանադրական դատարանում դիմումի քննության
արդյունքում:
Դիմողները Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի
դատարանի՝ ՇԴ/0072/01/15 քրեական գործով կայացված 2016 թվականի օգոստոսի
23-ի դատավճռի բողոքարկման շրջանակներում բողոքարկել են նաև Շիրակի մարզի
ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2016 թվականի հունիսի 30ի որոշումը, որի արդյունքում ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանը 2016 թվականի
դեկտեմբերի 19-ի որոշմամբ անդրադարձել է նաև նշված որոշման հիմնավորվածությանը և պատճառաբանվածությանը, կատարելով այն, ինչին կարող էր ուղղված
լինել դիմողների կողմից ՀՀ սահմանադրական դատարանից ակնկալվող որոշման
իրավական հետևանքից բխող և ենթադրյալ խախտված հիմնական իրավունքների
պաշտպանությանն ուղղված ընթացակարգը՝ ապահովելով ՀՀ սահմանադրական
դատարանում բարձրացված ենթադրյալ խախտված իրավունքների՝ դատարանի
մատչելիության և արդար դատաքննության իրավունքի իրացումը:
ՀՀ սահմանադրական դատարանը 2009 թվականի մարտի 17-ի ՍԴԱՈ-21, 2012
թվականի նոյեմբերի 13-ի ՍԴԱՈ-80, 2014 թվականի ապրիլի 8-ի ՍԴԱՈ-13, 2015
թվականի ապրիլի 7-ի ՍԴԱՈ-19, 2016 թվականի փետրվարի 5-ի ՍԴԴԿՈ/1-4 և մի
շարք այլ որոշումներում արտահայտել է իրավական դիրքորոշում առ այն, որ`
«... բոլոր այն դեպքերում, երբ դիմողը, ձևականորեն վիճարկելով օրենքի դրույթի
սահմանադրականության հարց, ըստ էության բարձրացնում է այդ դրույթի
կիրառման իրավաչափության հարց կամ հետապնդում է այլ նպատակներ, ապա
այդպիսի դիմումները ենթակա են մերժման` «Սահմանադրական դատարանի
մասին» ՀՀ օրենքի 32 հոդվածի 1-ին կետի հիմքով` որպես սահմանադրական
դատարանի քննության ենթակա հարց չառաջադրող դիմումներ»:

3
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրության (2005թ. փոփոխություններով) 101-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ
կետի, «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին
կետի, 60-րդ հոդվածի 1-ին կետի և 69-րդ հոդվածի պահանջներով, Հայաստանի
Հանրապետության սահմանադրական դատարանը Ո Ր Ո Շ Ե Ց.

«Լուսինե Ավետիսյանի, Անահիտ Կոշտոյանի, Անդրանիկ Պողոսյանի,
Նարինե Պողոսյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի 3761-րդ հոդվածի` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործի վարույթը
կարճել:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ

27 սեպտեմբերի 2017 թվականի
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Գ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

