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2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 6-ԻՆ ԴՈՒՇԱՆԲԵՈՒՄ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ՝ «2002 
ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 7-Ի՝ ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱ- 

ՆՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՐՑԸ  ՈՐՈՇԵԼՈՒ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ 
 

 

Քաղ. Երևան                      28 հոկտեմբերի 2008թ.  

 

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը՝ կազմով.                

Գ. Հարությունյանի (նախագահող), Կ. Բալայանի, Հ. Դանիելյանի, Ֆ. Թոխյանի,              

Վ. Հովհաննիսյանի, Զ. Ղուկասյանի (զեկուցող), Հ. Նազարյանի, Ռ. Պապայանի, 

Վ.Պողոսյանի, 

համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100 

հոդվածի 2-րդ կետի, 101 հոդվածի 1-ին կետի, «Սահմանադրական դատարանի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25, 38 և 72 հոդվածների,  

դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «2007 թվականի 

հոկտեմբերի 6-ին Դուշանբեում ստորագրված՝ «2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ի՝ 

Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության 

իրավական կարգավիճակի մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին արձանագրության մեջ ամրագրված 

պարտավորությունների՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը 

համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը։  

Գործի քննության առիթ է հանդիսացել Հանրապետության Նախագահի՝ 

09.09.2008թ. ՀՀ ՍԴ մուտքագրված դիմումը։  
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 Ուսումնասիրելով գործով զեկուցողի գրավոր հաղորդումը, Հանրա-

պետության Նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ՝ ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարի տեղակալ Գ. Ղարիբջանյանի գրավոր բացատրությունը, 

հետազոտելով արձանագրությունը և գործում առկա մյուս փաստաթղթերը, 

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը Պ Ա Ր Զ Ե Ց . 

 

«2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ի՝ Հավաքական անվտանգության մասին 

պայմանագրի կազմակերպության իրավական կարգավիճակի մասին» 

համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

արձանագրությունն ստորագրվել է 2007 թվականի հոկտեմբերի 6-ին՝ Դուշանբե 

քաղաքում։  

Արձանագրությունը նպատակ է հետապնդում դյուրացնել ՀԱՊԿ Մշտական 

խորհրդում անդամ պետությունների լիազոր ներկայացուցիչների գործունեության 

ապահովման հետ կապված՝ համաձայնագրով նախատեսված դրույթները։  

Արձանագրությունը նախատեսում է ՀԱՊԿ Մշտական խորհրդում անդամ 

պետությունների լիազոր ներկայացուցիչներին այնպիսի արտոնությունների և 

անձեռնմխելիության տրամադրում, որոնք հնարավորություն կընձեռեն առավել 

արդյունավետ կատարել իրենց գործունեությունը։  

«2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ի՝ Հավաքական անվտանգության մասին 

պայմանագրի կազմակերպության իրավական կարգավիճակի մասին» 

համաձայնագրում սույն արձանագրությամբ նախատեսվում է կատարել 

փոփոխություններ և լրացումներ, մասնավորապես. 

- արձանագրության բաժին I-ը լրացնել 91 հոդվածով,  

- բաժին II-ը լրացնել 211 հոդվածով,  

- համաձայնագիրը լրացնել նոր III բաժնով՝ հետևյալ անվանմամբ. «Ներ-

կայացուցչության և Ներկայացուցչության աշխատակիցների արտոնություններ ու 

անձեռնմխելիությունը» /հոդվածներ 22-35/, 

- III-V բաժինները և 22-35 հոդվածները համարել համապատասխանաբար 

IV-VI բաժիններ և 36-49 հոդվածներ, 

- համաձայնագրի V բաժինը լրացնել նոր 411 հոդվածով։  
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Արձանագրության կիրառման կամ մեկնաբանման հետ կապված վիճելի 

հարցերը լուծվում են շահագրգիռ Կողմերի միջև խորհրդատվությունների և 

բանակցությունների միջոցով։  

«2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ի՝ Հավաքական անվտանգության մասին 

պայմանագրի կազմակերպության իրավական կարգավիճակի մասին» համա-

ձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունները համահունչ են 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 9 հոդվածին։  

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրության 100 հոդվածի 2-րդ կետով, 102 հոդվածի 

առաջին և չորրորդ մասերով, «Սահմանադրական դատարանի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 63, 64 և 72 հոդվածներով, Հայաստանի 

Հանրապետության սահմանադրական դատարանը  Ո Ր Ո Շ Ե Ց .  

 

1. «2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ի՝ Հավաքական անվտանգության մասին 

պայմանագրի կազմակերպության իրավական կարգավիճակի մասին» համա-

ձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունները 

համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը։   

2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 102 հոդվածի 

երկրորդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում 

հրապարակման պահից:  

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ       Գ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

28 հոկտեմբերի 2008 թվականի 
ՍԴՈ-773 

 


