
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը 

2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 3-ԻՆ ԴՈՒՇԱՆԲԵՈՒՄ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ՝ 
ՕԴԱՆԱՎԻ ԶԱՎԹՄԱՆ (ԱՌԵՎԱՆԳՄԱՆ) ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ 
ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՆԿԱԽ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ 
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱԿԱՕԴԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԵՐԻ 
ՀԵՐԹԱՊԱՀՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ 

 ՀԱՐՑԸ  ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ 

Քաղ. Երևան       13 մարտի 2012թ. 

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը՝ կազմով. 

Գ. Հարությունյանի (նախագահող), Կ. Բալայանի, Ֆ. Թոխյանի (զեկուցող), 

Մ. Թոփուզյանի, Ա. Խաչատրյանի, Վ. Հովհաննիսյանի, Հ. Նազարյանի, 

Ա. Պետրոսյանի,  Վ. Պողոսյանի, 

մասնակցությամբ՝ Հանրապետության Նախագահի պաշտոնական 

ներկայացուցիչ՝ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի 

տեղակալ  Ա. Նազարյանի, 

համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100-րդ 

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

դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25, 38 և 72-րդ 

հոդվածների, 

դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «2011 թվականի 

սեպտեմբերի 3-ին Դուշանբեում ստորագրված՝ Օդանավի զավթման (առևանգման) 
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մասին տեղեկություն ստանալու դեպքում Անկախ պետությունների 

համագործակցության մասնակից պետությունների հակաօդային 

պաշտպանության ուժերի հերթապահների գործողությունների կազմակերպման 

մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 

որոշելու վերաբերյալ» գործը։  

Գործի քննության առիթ է հանդիսացել Հանրապետության Նախագահի 

դիմումը սահմանադրական դատարան՝ մուտքագրված 23.12.2011թ.։  

Ուսումնասիրելով սույն գործով զեկուցողի գրավոր հաղորդումը, 

Հանրապետության Նախագահի ներկայացուցչի գրավոր բացատրությունը, 

հետազոտելով համաձայնագիրը, ինչպես նաև գործում առկա մյուս 

փաստաթղթերը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը  

Պ Ա Ր Զ Ե Ց . 

 

1. Օդանավի զավթման (առևանգման) մասին տեղեկություն ստանալու 

դեպքում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից 

պետությունների հակաօդային պաշտպանության ուժերի հերթապահների 

գործողությունների կազմակերպման մասին համաձայնագիրն ստորագրվել է 2011 

թվականի սեպտեմբերի                 3-ին Դուշանբեում՝ օդային տարածքի անվտանգ 

օգտագործման, ահաբեկչությանը հակազդելու և օդանավի (թռչող սարքի) 

զավթման (առևանգման) մասին տեղեկություն ստանալու դեպքում Անկախ 

պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների հակաօդային 

պաշտպանության ուժերի հերթապահների գործողությունների կազմակերպման 

միասնական մոտեցման ապահովման նպատակով։  

2. Համաձայնագրի բաղկացուցիչ մաս է կազմում Հավելվածը, որով 

հաստատվում է օդանավի (թռչող սարքի) զավթման (առևանգման) և/կամ օդային 

տարածքում ահաբեկչական գործողություն կատարելու սպառնալիքի մասին 

տեղեկություն ստանալու դեպքում Անկախ պետությունների համագործակցության 
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մասնակից պետությունների հակաօդային պաշտպանության ուժերի 

հերթապահների գործողությունների կարգի մասին կանոնակարգը։   

3. Համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետությունն ստանձնում է, 

մասնավորապես, հետևյալ պարտավորությունները. 

• կանոնակարգին համապատասխան համագործակցել Համաձայնագրի 

մյուս կողմերի հետ օդային տարածքում ահաբեկչական գործողություն կատարելու 

սպառնալիքի և(կամ) օդանավի (թռչող սարքի) զավթման (առևանգման) մասին 

տեղեկություն ստանալու դեպքում Անկախ պետությունների համագործակցության 

մասնակից պետությունների հակաօդային պաշտպանության ուժերի 

հերթապահների գործողությունների կազմակերպման ուղղությամբ, 

• Համաձայնագրի իրագործման ընթացքում, ՀՀ օրենսդրության և ՀՀ 

մասնակցությամբ համապատասխան միջազգային պայմանագրերի հիման վրա, 

ապահովել այն տեղեկատվությունը պահելու կարգը, որի համար փոխանցող 

կողմը նշել է գաղտնիություն պահելու անհրաժեշտությունը և այլն։  

4. Համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետությունը չի ստանձնում 

ֆինանսական պարտավորություններ։   

5. Համաձայնագիրն ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության, 

Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության, Ղրղզստանի 

Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության, Տաջիկստանի Հանրապետության 

և Ուզբեկստանի Հանրապետության կողմից։  

6. Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ուժի մեջ մտնելու համար 

անհրաժեշտ՝ այն ստորագրած կողմերի ներպետական ընթացակարգերի 

կատարման մասին երրորդ ծանուցումն ավանդապահի ստանալու օրվանից 30 օր 

հետո։  

7. Համաձայնագրում ամրագրված դրույթները համահունչ են ՀՀ 

Սահմանադրության 9-րդ հոդվածին և բխում են միջազգային փոխշահավետ 

համագործակցության հաստատման սահմանադրական սկզբունքից։   
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Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրության 100-րդ հոդվածի 2-րդ կետով, 102-րդ 

հոդվածի առաջին և չորրորդ մասերով, «Սահմանադրական դատարանի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 63, 64 և 72-րդ հոդվածներով, Հայաստանի 

Հանրապետության սահմանադրական դատարանը  Ո Ր Ո Շ Ե Ց .  

 

1. 2011 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Դուշանբեում ստորագրված՝Օդանավի 

զավթման (առևանգման) մասին տեղեկություն ստանալու դեպքում Անկախ 

պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների հակաօդային 

պաշտպանության ուժերի հերթապահների գործողությունների կազմակերպման 

մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունները համապա-

տասխանում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը:  

2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 102-րդ հոդվածի 

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

հրապարակման պահից: 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ        Գ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

13 մարտի 2012 թվականի 
 ՍԴՈ-1016 
 

 


