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ՀՀ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ «ՀՀ ՔՐԵԱ-
ԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 376.1-ԻՆ ՀՈԴՎԱԾԻ 4-ՐԴ ԿԵՏԻ՝ ՍԱՀ-
ՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐ-
ՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ 
 

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը Ո Ր Ո Շ Ե Ց. 
 

1. Համաձայն «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրեն-
քի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ «ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դիմումի հիման 
վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 376.1-ին հոդվածի 4-րդ կետի՝ Սահ-
մանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործն ընդու-
նել քննության: 

2. Հաշվի առնելով, որ Սահմանադրական դատարանի դատական կազմի կողմից 
քննության ընդունված՝ «Արտակ Գալստյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական 
դատավարության օրենսգրքի 376.1-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» և «ՀՀ վերաքննիչ քրեական 
դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 376.1-ին 
հոդվածի 4-րդ կետի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ» գործերը վերաբերում են նույն հարցին, համաձայն «Սահմանադրական 
դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածի, նշված գործերը միա-
վորել և քննել դատարանի նույն նիստում: 

3. Համաձայն «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրեն-
քի 28-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` «Արտակ Գալստյանի և ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատա-
րանի դիմումների հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 376.1-ին 
հոդվածի 4-րդ մասի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 
վերաբերյալ» միավորված գործի դատաքննությունն սկսել 2019 թվականի հոկտեմբերի 
1-ին՝ ժամը 10.00-ին: 

4. Համաձայն «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրեն-
քի 28-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` միավորված գործով զեկուցող նշանակել Սահմանադրա-
կան դատարանի դատավոր Ա. Պետրոսյանին: 

5. «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 68-րդ 
հոդվածի 7-րդ և 71-րդ հոդվածի 8-րդ մասերի հիման վրա՝ միավորված գործի դատա-
քննությունն անցկացնել գրավոր ընթացակարգով:  

6. Համաձայն «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրեն-
քի 69-րդ հոդվածի 7-րդ և 71-րդ հոդվածի 7-րդ մասերի` սույն միավորված գործով 
որպես պատասխանող կողմ դատավարությանը ներգրավել նշված օրենսգիրքն 
ընդունած մարմնին` ՀՀ Ազգային ժողովին: 
 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ      
ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                         Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

 

 

24 հուլիսի 2019 թվականի  
         ՍԴԱՈ-85 
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