
 

 

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 

 ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
                                                               

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՀԱՆ-
ՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ-
ԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻ-
ՆԵՐԻ ԱՌԱՆՑ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ՓՈԽԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՄԱ-
ՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵ-
ՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ 

 

Քաղ. Երևան                                18 մարտի 2022թ. 

 

Սահմանադրական 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 Հայաստանի Հանրապետության արտա-

քին գործերի նախարարի տեղակալ Ա. Ղևոնդյանի, 

համաձայն Սահմանադրության 168-րդ հոդվածի 3-րդ կետի, 169-րդ հոդվածի 

3-րդ մասի, ինչպես նաև «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանա-

դրական օրենքի 23, 40 և 74-րդ հոդվածների, 

դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «Հայաստանի Հանրապե-

տության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և Բելառուսի Հանրապետության 

քաղաքացիների առանց արտոնագրերի փոխայցելությունների մասին» համաձայ-

նագրում լրացում կատարելու մասին» արձանագրությունում  ամրագրված պար-
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տավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 

վերաբերյալ» գործը:  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն իր` 2022 թվականի հուն-

վարի 27-ի N 92-Ա որոշմամբ հավանություն է տվել «Հայաստանի Հանրապե-

տության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և Բելառուսի Հանրապետության 

քաղաքացիների առանց արտոնագրերի փոխայցելությունների մասին» համաձայ-

նագրում լրացում կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հան-

րապետության կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը և որոշել է այդ 

արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը 

համապատասխանության հարցով դիմել Սահմանադրական դատարան: 

Գործի քննության առիթը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 

2022 թվականի փետրվարի 1-ին Սահմանադրական դատարան մուտքագրված 

դիմումն է։ 

Ուսումնասիրելով վերոնշյալ արձանագրությունը, սույն գործով Կառավարու-

թյան ներկայացուցչի գրավոր բացատրությունը և գործում առկա մյուս փաստա-

թղթերը՝ Սահմանադրական դատարանը Պ Ա Ր Զ Ե Ց . 

  

1. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բելառուսի Հանրապե-

տության կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և 

Բելառուսի Հանրապետության քաղաքացիների առանց արտոնագրերի փոխայցելու-

թյունների մասին» համաձայնագրում լրացում կատարելու մասին» արձանագրությու-

նը (այսուհետ` Արձանագրություն) ստորագրվել է 2021 թվականի հոկտեմբերի 8-ին 

Մինսկում` «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բելառուսի Հանրա-

պետության կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 

և Բելառուսի Հանրապետության քաղաքացիների առանց արտոնագրերի փոխայ-

ցելությունների մասին» 2002 թվականի հունիսի 6-ի համաձայնագրում լրացում կա-

տարելու նպատակով:  
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Արձանագրությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից՝ դրա ուժի մեջ մտնելու 

համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերը կատարելու մասին վերջին 

գրավոր ծանուցումը դիվանագիտական ուղիներով ստանալու օրվանից: 

 

2. 2002 թվականի հունիսի 6-ին ստորագրված` «Հայաստանի Հանրապե-

տության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և Բելառուսի Հանրապետության 

քաղաքացիների՝ առանց արտոնագրերի փոխայցելությունների մասին» համաձայ-

նագիրը (այսուհետ` Համաձայնագիր) Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավե-

րացվել է Ազգային ժողովի՝ 2003 թվականի դեկտեմբերի 1-ի Ն-054-3 որոշմամբ 

(ՍԴՈ-380): 

 

3. Արձանագրությամբ Համաձայնագրի 1-ին հոդվածը լրացվում է երրորդ և 

չորրորդ մասերով: 

Արձանագրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորվում է 

փոփոխել Համաձայնագրի տեքստը` Արձանագրությամբ սահմանված բովանդակու-

թյամբ և կարգով, որի արդյունքում, Հայաստանի Հանրապետությունը` փոխադար-

ձության սկզբունքով, ստանձնում է հետևյալ պարտավորությունը. 

- Բելառուսի Հանրապետության քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապե-

տության տարածք մուտք գործելու ամսաթվից 30 օրվա ընթացքում ազատել 

Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմիններում գրանցվելու (ըստ գտնվե-

լու վայրի՝ հաշվառման կանգնելու) պարտականությունից (հոդված 1, մաս 1): 

 

4. Արձանագրության 1-ին հոդվածի 2-րդ մասով սահմանվում է, որ մի Կողմի 

պետության քաղաքացու 30 օրից ավելի ժամկետով մյուս Կողմի պետության տարած-

քում գտնվելու դեպքում՝ տվյալ քաղաքացին պարտավոր է գրանցվել (ըստ գտնվելու 

վայրի` հաշվառման կանգնել) մուտքի պետության իրավասու մարմիններում՝ այդ պե-

տության օրենսդրությանը համապատասխան:  
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Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Սահմանադրության 

168-րդ հոդվածի 3-րդ կետով, 170-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերով, «Սահմանա-

դրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 63, 64 և 74-րդ հոդվածնե-

րով՝ Սահմանադրական դատարանը Ո Ր Ո Շ Ե Ց.  

 

1. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բելառուսի Հանրա-

պետության կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի-

ների և Բելառուսի Հանրապետության քաղաքացիների առանց արտոնագրերի 

փոխայցելությունների մասին» համաձայնագրում լրացում կատարելու մասին» ար-

ձանագրությունում 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                               Ա. ԴԻԼԱՆՅԱՆ 

 

 

 

18 մարտի 2022 թվականի 

       ՍԴՈ - 1641 


