ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

«ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՓՇՏԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԵՎ
ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՆԿԱԽ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 25-Ի ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ
Քաղ. Երևան

Սահմանադրական

25 փետրվարի 2022 թ.

դատարանը՝

կազմով.

Ա.

Դիլանյանի

(նախագահող),

Վ. Գրիգորյանի, Հ. Թովմասյանի, Ա. Թունյանի, Ա. Խաչատրյանի, Ե. Խունդկարյանի,
Է. Շաթիրյանի, Ա. Պետրոսյանի, Ա. Վաղարշյանի,
մասնակցությամբ (գրավոր ընթացակարգի շրջանակներում)՝
ՀՀ կառավարության ներկայացուցիչ՝ ՀՀ ոստիկանության պետի տեղակալ
Ա. Ֆիդանյանի,
համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 168-րդ հոդվածի
3-րդ կետի, 169-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 23, 40 և 74-րդ հոդվածների,
դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «Ավտոտրանսպորտային միջոցների հափշտակումների դեմ պայքարի և դրանց վերադարձի ապահովման գործում
Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ի համաձայնագրում փոփոխություն-
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ներ կատարելու մասին» արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների՝
Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը:
Կառավարությունն իր՝ 2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 2006-Ա որոշմամբ
հավանություն է տվել 2018 թվականի հուլիսի 20-ին ստորագրված՝ «Ավտոտրանսպորտային միջոցների հափշտակումների դեմ պայքարի և դրանց վերադարձի ապահովման
գործում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների
համագործակցության մասին» 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ի համաձայնագրում
փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին»
օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
օրենսդրական նախաձեռնությանը և որոշել է այդ արձանագրությունում ամրագրված
պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու նպատակով դիմել Սահմանադրական դատարան:
Գործի քննության առիթը Կառավարության՝ 2021 թվականի դեկտեմբերի 10-ին
Սահմանադրական դատարան մուտքագրված դիմումն է:
Ուսումնասիրելով վերոնշյալ արձանագրությունը, սույն գործով Կառավարության
ներկայացուցչի գրավոր բացատրությունը և գործում առկա մյուս փաստաթղթերը՝ Սահմանադրական դատարանը Պ Ա Ր Զ Ե Ց.

1. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների հափշտակումների դեմ պայքարի և դրանց
վերադարձի ապահովման գործում Անկախ պետությունների համագործակցության
մասնակից պետությունների համագործակցության մասին համաձայնագիրը (այսուհետ`
Համաձայնագիր) Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ է մտել 2010 թվականի նոյեմբերի 3-ին (Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացվել է Ազգային
ժողովի՝ 2010 թվականի հոկտեմբերի 5-ի ԱԺՈ-229-Ն որոշմամբ):

2. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների հափշտակումների դեմ պայքարի և դրանց
վերադարձի ապահովման գործում Անկախ պետությունների համագործակցության
մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» 2005 թվականի նոյեմբերի
25-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը
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(այսուհետ՝ Արձանագրություն) ստորագրվել է 2018 թվականի հուլիսի 20-ին Բաքու
քաղաքում Բելառուսի Հանրապետության կառավարության, Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության, Ղրղզստանի Հանրապետության կառավարության, Մոլդովայի Հանրապետության կառավարության, Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության
և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջև՝ Անկախ պետությունների
համագործակցության մասնակից պետությունների տարածքում ավտոտրանսպորտային
միջոցների

նկատմամբ

հանցավոր

ոտնձգություններին

հակազդելու

համակարգի

կատարելագործման նպատակով:

3. Սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ Արձանագրության 1-ին
հոդվածի 5-րդ կետի «զ» ենթակետի կապակցությամբ վերապահում է ներկայացրել
Ղազախստանի Հանրապետությունը՝ նշելով, որ վերոնշյալ դրույթը չի տարածվում
Ղազախստանի Հանրապետության վրա: Իսկ նույն Արձանագրությամբ փոփոխվող՝
Համաձայնագրի 4-րդ հոդվածի 1-ին կետի «զ» ենթակետի կապակցությամբ հայտարարություն է կատարել Ռուսաստանի Դաշնությունը՝ նշելով, որ վերոնշյալ դրույթով նախատեսված՝ պետական սահմանը հատող ավտոտրանսպորտային միջոցների մասին տեղեկատվություն չի տրամադրելու:

4.

Արձանագրությամբ

Հայաստանի

Հանրապետությունը,

մասնավորապես,

ստանձնում է հետևյալ պարտավորությունները.
4.1. սահմանել կենտրոնական իրավասու մարմին և Համաձայնագրի դրույթների
կիրարկման համար պատասխանատու իրավասու մարմիններ (նշելով լուծվող հարցերի
շրջանակը) և այդ մասին ծանուցել ավանդապահին (հոդվ. 1, 4-րդ կետ),
4.2. ավտոտրանսպորտային միջոցների հափշտակումների կանխման, դրանց հետախուզման և վերադարձման ապահովման նպատակով ապահովել ավտոտրանսպորտային միջոցների մասին տեղեկատվական բազայի ձևավորումը և պահպանությունը,
որն առկայության դեպքում ընդգրկում է տեղեկություններ գրանցված ավտոտրանսպորտային միջոցների մասին, այդ թվում` ուրիշ պետության` ժամանակավորապես
գրանցված այն ավտոտրանսպորտային միջոցների, որոնք շահագործվում կամ օգտա-
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գործվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ինչպես նաև դրանց նույնականացման համարների, գրանցման փաստաթղթերի և գրանցման նշանների մասին
(հոդվ. 1, 5-րդ կետ, 2-րդ և 3-րդ պարբերություններ), ավտոտրանսպորտային միջոցների հափշտակումների կանխման, դրանց հետախուզման և վերադարձման ապահովման նպատակով ապահովել ավտոտրանսպորտային միջոցների մասին տեղեկատվական բազայի ձևավորումը և պահպանությունը, որն առկայության դեպքում ընդգրկում
է տեղեկություններ հաշվառումից հանված ավտոտրանսպորտային միջոցների մասին,
պետական սահմանը հատող ավտոտրանսպորտային միջոցների մասին, այն ավտոտրանսպորտային միջոցների մասին, որոնց վերաբերյալ տեղեկությունները պետական
սահմանը հատելիս օրենսդրությանը համապատասխան ենթակա են մուտքագրման՝
մաքսային

մարմինների

միջոցների

մասին,

տեղեկատվական

որոնք

վնասվել

են

բազաներ,
այնպիսի

այն

ավտոտրանսպորտային

ճանապարհատրանսպորտային

պատահարի, հրդեհի, տարերային աղետի և այլ հանգամանքների կամ երրորդ անձանց
գործողությունների հետևանքով, որպիսիք այդ թվում հանգեցրել են դրանց կոնստրուկտիվ կործանմանը (հոդվ. 1, 5-րդ կետ, 3-րդ պարբերություն),
4.3. օգտագործելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ՝ ապահովել այլ Կողմերի
իրավասու մարմինների կողմից Համաձայնագրի 4-րդ հոդվածի 1-ին կետում նշված
տեղեկատվական բազաներում առկա տվյալների ստացման հնարավորությունն իրական
ժամանակի ռեժիմում, ինչպես նաև այլ Կողմերի իրավասու մարմինների հարցման դեպքում և նախաձեռնության կարգով ապահովել ավտոտրանսպորտային միջոցների
հափշտակության դեմ պայքարի հարցում հետաքրքրություն ներկայացնող տեղեկատվության օպերատիվ տրամադրումը (հոդվ. 1, 6-րդ կետ),
4.4. ապահովել, որ Համաձայնագրի 4-րդ հոդվածի 1-ին կետում նշված տվյալների տեղեկատվական բազաներից տեղեկություններ ստանալու հարցումը պարունակի
տեղեկություններ հայցող իրավասու մարմնի անվանման և հայցվող այն իրավասու
մարմնի անվանման մասին, որին ուղարկվում է հարցումը, ինչպես նաև պարունակի
տեղեկություններ Համաձայնագրի համապատասխան կետին կատարվող հղման մասին, պարունակի գործի էության համառոտ նկարագիրը, տվյալների տեղեկատվական
բազաներից հայցվող տեղեկությունների ցանկը (հոդվ. 1, 6-րդ կետ),
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4.5. ապահովել, որ հարցումը կատարվի այն ստանալու օրվանից հաշված մեկ
ամիսը չգերազանցող ժամկետում, իսկ այդ ժամկետը կրճատելու անհրաժեշտության
դեպքում, ապահովել, որ հարցման տեքստում կատարվի համապատասխան վերապահում՝ դրա պատճառների և հարցումը կատարելու ցանկալի ժամկետի մատնանշմամբ
(հոդվ. 1, 6-րդ կետ),
4.6. ապահովել, որ հայցող իրավասու մարմինն անհապաղ, գրավոր տեղեկացվի
հարցման կատարումը մերժելու, ինչպես նաև մերժման պատճառների մասին (հոդվ. 1,
6-րդ կետ),
4.7. ապահովել, որ Համաձայնագրի 5-րդ հոդվածին համապատասխան կերպով
ծանուցում ստացած ՀՀ կենտրոնական իրավասու մարմինը ուղարկի հարցում հայցվող
Կողմի կենտրոնական իրավասու մարմնին` ավտոտրանսպորտային միջոցը վերադարձնելու մասին կամ գրավոր ծանուցի ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջը՝ այն վերադարձնելու հարցում վերջինիս շահագրգռվածության բացակայության
մասին (հոդվ. 1, 8-րդ կետ) և այլն:

5. Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ Արձանագրությամբ ավտոտրանսպորտային միջոցների հափշտակումների դեմ պայքարի և դրանց վերադարձի
ապահովման գործում Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունները համահունչ են Սահմանադրության 13-րդ հոդվածով ամրագրված՝ միջազգային իրավունքի հիման վրա Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների հետ բարիդրացիական, փոխշահավետ հարաբերությունների
հաստատմանն ուղղված՝ արտաքին քաղաքականության իրականացման նպատակին:

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Սահմանադրության
168-րդ հոդվածի 3-րդ կետով, 170-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերով, «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 63, 64 և 74-րդ հոդվածներով՝
Սահմանադրական դատարանը Ո Ր Ո Շ Ե Ց .

6

1. «Ավտոտրանսպորտային միջոցների հափշտակումների դեմ պայքարի և դրանց
վերադարձի ապահովման գործում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ի
համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են Սահմանադրությանը:
2. Սահմանադրության 170-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սույն որոշումը
վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ

25 փետրվարի 2022 թվականի
ՍԴՈ-1631

Ա. ԴԻԼԱՆՅԱՆ

