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Քաղ. Երևան                                                              29  նոյեմբերի 2016թ. 

 

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը՝ կազմով.               

Գ. Հարությունյանի (նախագահող), Կ. Բալայանի, Ա. Գյուլումյանի, Ֆ. Թոխյանի,        

Ա. Թունյանի, Ա. Խաչատրյանի, Վ. Հովհաննիսյանի, Հ. Նազարյանի, Ա. Պետրոսյանի 

(զեկուցող),                   

մասնակցությամբ (գրավոր ընթացակարգի շրջանակներում)՝ Հանրապետու-

թյան Նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ` Հայաստանի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ  Հ. Մխիթարյանի, 

համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության (2005 թվա-

կանի փոփոխություններով) 100-րդ հոդվածի 2-րդ կետի, 101-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

1-ին կետի, «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենքի 25, 38 և 72-րդ հոդվածների,  
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դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «2016 թվականի սեպտեմբե-

րի 7-ին Վիեննայում ստորագրված`Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-

թյան և Միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելման պայմանագրի 

կազմակերպության նախապատրաստական հանձնաժողովի միջև Միջուկային փոր-

ձարկումների համապարփակ արգելման պայմանագրի համար միջազգային մշտա-

դիտարկման կառույցներին առնչվող աշխատանքների՝ ներառյալ հետվկայագրման 

աշխատանքների իրականացման մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտա-

վորությունների՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապա-

տասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը։ 

Գործի քննության առիթ է հանդիսացել Հանրապետության Նախագահի՝ 2016 

թվականի նոյեմբերի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դա-

տարան մուտքագրված դիմումը։ 

Ուսումնասիրելով սույն գործով զեկուցողի գրավոր հաղորդումը, Հանրապե-

տության Նախագահի պաշտոնական ներկայացուցչի գրավոր բացատրությունը, հե-

տազոտելով համաձայնագիրը և գործում առկա մյուս փաստաթղթերը, Հայաստանի 

Հանրապետության սահմանադրական դատարանը  Պ Ա Ր Զ Ե Ց. 

 

1.  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միջուկային փորձար-

կումների համապարփակ արգելման պայմանագրի կազմակերպության նախապատ-

րաստական հանձնաժողովի միջև Միջուկային փորձարկումների համապարփակ 

արգելման պայմանագրի համար միջազգային մշտադիտարկման կառույցներին 

առնչվող աշխատանքների՝ ներառյալ հետվկայագրման աշխատանքների իրակա-

նացման մասին համաձայնագիրը (Համաձայնագիր) ստորագրվել է 2016 թվականի 

սեպտեմբերի 7-ին` Վիեննայում: 

Համաձայնագրով սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության կա-

ռավարությունը և Միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելման պայմա-

նագրի կազմակերպության նախապատրաստական հանձնաժողովը (Հանձնաժողով) 

նպատակ ունեն դյուրացնելու Հանձնաժողովի աշխատանքները՝ 
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- գոյություն ունեցող մշտադիտարկման կառույցների գույքագրման անցկաց-

ման, 

- տեղանքի զննության կատարման,  

- մշտադիտարկման կառույցների արդիականացման կամ հիմնադրման,  

- Միջազգային մշտադիտարկման համակարգի  ստանդարտներին կառույցնե-

րի համապատասխանությունը հաստատելու գործում: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և Հանձնաժողովը Համա-

ձայնագրով սահմանված կարգով նպատակ ունեն նաև դյուրացնելու, ըստ անհրա-

ժեշտության, Միջազգային մշտադիտարկման համակարգի շարունակական փոր-

ձարկումը, ժամանակավոր գործարկումը, սպասարկումը և արդիականացումը: 

Հանձնաժողովի կողմից կամ նրա անունից Հայաստանի Հանրապետությու-

նում իրականացվելիք աշխատանքները սահմանված են Համաձայնագրին կից հա-

վելվածում: Հավելվածում սահմանված յուրաքանչյուր աշխատանքի ավարտից հետո 

Հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը տրամադրում է 

համապատասխան տեխնիկական աջակցություն, որը, Հանձնաժողովի կարծիքով, 

պահանջվում է Միջազգային մշտադիտարկման համակարգի կառույցի պատշաճ 

աշխատանքի համար:  

 

2. Համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետությունն ստանձնում է, մասնա-

վորապես, հետևյալ պարտավորությունները, համաձայն որոնց՝ 

ա) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից կամ անունից 

իրականացվելիք աշխատանքները կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության ծախսերով, 

բ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հանձնաժողովին տեղե-

կություններ է հաղորդում Հայաստանի Հանրապետության համար պահանջվող այն 

փաստաթղթերի տրամադրման մասին, որոնք հնարավորություն կընձեռեն Հանձնա-

ժողովի թիմին մուտք գործել և գտնվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում՝ 

Համաձայնագրով սահմանված նպատակներով և կարգով, 
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գ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պատշաճ կերպով 

տրամադրում կամ նորացնում է Հանձնաժողովի թիմի անդամների համար պահանջ-

վող մուտքի համապատասխան արտոնագրերը, 

դ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրա-

պետության տարածքում գտնվող Հանձնաժողովի թիմի անդամներին տրամադրում է 

այնպիսի պաշտպանություն և ապահովում է այնպիսի պայմաններով, որոնք կարող 

են անհրաժեշտ լինել ապահովելու համար Հանձնաժողովի թիմի յուրաքանչյուր ան-

դամի անվտանգությունն ու բարեկեցությունը, 

ե) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը տրամադրում է բոլոր 

անհրաժեշտ միջոցները՝ ապահովելու համար, որպեսզի տեղական մարմինները հա-

մագործակցեն Հանձնաժողովի թիմի հետ Համաձայնագիրն իրականացնելիս, 

զ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն իրավասու է Համաձայ-

նագրով սահմանված կարգով զննել Հանձնաժողովի թիմի կողմից Հայաստանի Հան-

րապետություն բերված սարքավորումները՝ համոզվելու համար, որ այդ սարքավո-

րումներն անհրաժեշտ են և նպատակահարմար Հանձնաժողովի թիմի կողմից կա-

տարվելիք աշխատանքների համար, 

է) Համաձայնագրի դրույթների իրականացման նպատակով Հայաստանի Հան-

րապետություն բերված՝ Հանձնաժողովի սարքավորումները և այլ գույքն ազատվում 

են մաքսային վճարներից, 

ը) Հանձնաժողովը, նրա ակտիվները, եկամուտը և այլ գույքը Հայաստանի 

Հանրապետությունում ազատվում են ուղիղ հարկերից: 

 
3. Համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավո-

րությունները համահունչ են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 

13-րդ հոդվածի դրույթներին և, ի թիվս այլնի, նպատակաուղղված են արտակարգ 

իրավիճակների կառավարման և մեծ վթարների կանխարգելման բնագավառում հա-

մագործակցության ապահովմանը: 

 

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հան-

րապետության Սահմանադրության (2005 թվականի փոփոխություններով) 100-րդ 
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հոդվածի 2-րդ կետով, 102-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերով, «Սահմանադրական 

դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 63, 64 և 72-րդ հոդված-

ներով, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը  Ո Ր Ո Շ Ե Ց.  

 
1. 2016 թվականի սեպտեմբերի 7-ին Վիեննայում ստորագրված`Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության և Միջուկային փորձարկումների համապար-

փակ արգելման պայմանագրի կազմակերպության նախապատրաստական հանձ-

նաժողովի միջև Միջուկային փորձարկումների համապարփակ արգելման պայմա-

նագրի համար միջազգային մշտադիտարկման կառույցներին առնչվող աշխատանք-

ների՝ ներառյալ հետվկայագրման աշխատանքների իրականացման մասին համա-

ձայնագրում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են Հայաս-

տանի Հանրապետության Սահմանադրությանը: 

2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության (2005 թվականի փո-

փոխություններով) 102-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնա-

կան է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ 

      

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ               Գ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 
29 նոյեմբերի 2016 թվականի 

      ՍԴՈ-1324 
 

 

 


