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ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ   ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
 
 
 
ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՐԱԲԿԻՐ  ԵՎ  ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ 
ՎՐԱ` ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 28-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ` 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ     ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ  ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒ- 
                          ԹՅԱՆ   ՀԱՐՑԸ    ՈՐՈՇԵԼՈՒ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  ԳՈՐԾՈՎ 
 

  Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը  Ո  Ր  Ո  Շ  Ե  Ց. 
 

1. Համաձայն «Սահմանադրական դատարանի  մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի  3-րդ մասի` 
«Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության 
առաջին ատյանի դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական  դատավարության օրենսգրքի 28-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործն ընդունել քննության: 

 2. Հաշվի առնելով, որ «Երևան քաղաքի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների 
ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական  դատա-
վարության օրենսգրքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը և  ՍԴ-ի կողմից քննության ընդունված` «ՀՀ 
Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ 
քրեական դատավարության օրենսգրքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի և 47-րդ հոդվածի` Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը 
վերաբերում են նույն հարցին, համաձայն «Սահմանադրական դատարանի մասին»  ՀՀ օրենքի 39-րդ 
հոդվածի` նշված գործերը միավորել և քննել դատարանի նույն նիստում: 

3. Համաձայն «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 5-րդ մասի` «ՀՀ 
Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի և Երևան քաղաքի 
Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 
դատարանի դիմումների հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 28-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի և 47-րդ հոդվածի` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության 
հարցը որոշելու վերաբերյալ» միավորված գործի դատաքննությունն սկսել 2016 թվականի սեպտեմբերի 
27-ին, ժամը 10.00-ին: 

4. Համաձայն «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 5-րդ մասի` 
միավորված գործով զեկուցող նշանակել սահմանադրական դատարանի անդամ  Ա. Գյուլումյանին: 

5. «Սահմանադրական  դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի 71-րդ հոդվածի 8-րդ մասի հիման վրա 
միավորված գործի դատաքննությունն անցկացնել գրավոր ընթացակարգով: 

6. Համաձայն «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի 71-րդ հոդվածի 7-րդ մասի` 
միավորված գործով որպես պատասխանող կողմ դատավարությանը ներգրավել ՀՀ քրեական  
դատավարության օրենսգիրքն  ընդունած  մարմնին`  ՀՀ  Ազգային  ժողովին: 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ   ԴԱՏԱՐԱՆԻ 
                     ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                    Գ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
 
  
       19  հուլիսի  2016  թվականի 
                   ՍԴԱՈ-64 


