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Սահմանադրական դատարանը՝ կազմով. Հ. Թովմասյանի (նախագահող),                     

Ա. Գյուլումյանի, Ա. Դիլանյանի, Ֆ. Թոխյանի, Ա. Թունյանի, Ա. Խաչատրյանի,                       

Հ. Նազարյանի, Ա. Պետրոսյանի (զեկուցող),  

մասնակցությամբ (գրավոր ընթացակարգի շրջանակներում)՝  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ՝ Հայաստանի 

Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար                            

Ա. Հարությունյանի, 

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

մասի, «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 22, 23 և 

74-րդ հոդվածների,  

դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «2019 թվականի մայիսի 31-ին 

ստորագրված «Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետու-

թյունների հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերություն-

ների համակարգման մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` 

Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը։ 
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Գործի քննության առիթը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 2020 

թվականի փետրվարի 19-ին Սահմանադրական դատարան մուտքագրված դիմումն է: 

Ուսումնասիրելով սույն գործով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

ներկայացուցչի գրավոր բացատրությունը, հետազոտելով համաձայնագիրը և գործում 

առկա մյուս փաստաթղթերը՝ Սահմանադրական դատարանը  Պ Ա Ր Զ Ե Ց. 

 
1. «Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների 

հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերությունների 

համակարգման մասին» համաձայնագիրը (Համաձայնագիր) ստորագրվել է 2019 

թվականի մայիսի 31-ին: 

 
2. Համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետությունն ստանձնում է, մասնավո-

րապես, հետևյալ պարտավորությունները՝ 

ա) կողմերի հետ ընդունել համատեղ գործունեության արդյունավետ համակար-

գումն ապահովող միջոցներ՝ ուղղված գիտնականների, հիմնարար հետազոտու-

թյուններ իրականացնող՝ Համաձայնագրի մասնակից պետությունների կազմակեր-

պությունների և կողմերի ֆոնդերի միջև մշտական շփումների իրականացման համար 

բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը, ինչպես նաև նպաստել գիտական փորձի  

տարածմանը աշխարհում  և գիտության հանրային մակարդակի բարձրացմանը, 

բ) համագործակցության զարգացման նպատակով համակողմանի աջակցություն 

տրամադրել Համաձայնագրի մասնակից պետությունների կազմակերպություններին, 

այդ թվում` նաև հետևյալ գերակա ուղղություններով. 

- ֆիզիկամաթեմատիկական և քիմիական գիտություններ, տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ,  

- նոր նյութեր, այդ թվում՝  նանոտեխնոլոգիաներ և նանոնյութեր,  

- երկրի, կյանքի մասին գիտություններ, այդ թվում՝ կենսաբանություն, գյուղա-

տնտեսություն և բժշկություն, բիոտեխնոլոգիաներ և գենային ինժեներիա, 

- խելամիտ բնօգտագործում և շրջակա միջավայրի պահպանություն, կլիմայական 

փոփոխությունների, այդ թվում՝ սառցալեռների ուսումնասիրություն, 
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- էներգետիկա, այդ թվում՝ միջուկային, այլընտրանքային և վերականգնվող, 

մեքենաշինություն և սարքաշինություն,  

- սոցիալ-տնտեսական և հումանիտար գիտություններ,  

- տիեզերքի ուսումնասիրություն,  

- կողմերի կողմից համաձայնեցված հիմնարար հետազոտությունների այլ 

առաջնային ուղղություններ, 

գ) կողմերի հետ փոխշահավետ և իրավահավասար հիմքի վրա պայմանավորվա-

ծությամբ հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում համագործակցությունը զար-

գացնել հետևյալ ձևերով`  

- համատեղ ծրագրերի և նախագծերի իրականացում,  

- Համաձայնագրի մասնակից պետություններում գիտնականների ու հետա-

զոտողների գիտական այցերի և վերապատրաստումների կազմակերպում, այդ թվում՝ 

հիմնարար հետազոտություններ իրականացնելու նպատակով երիտասարդ գիտ-

նականների և մասնագետների ներգրավում,  

- հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում տեղեկատվության փոխանակում, 

- համատեղ լաբորատորիաների, հիմնարար հետազոտությունների գիտական 

կենտրոնների և սարքավորումների խմբային օգտագործման կենտրոնների ստեղ-

ծում,  

- գիտական կոնֆերանսների, սիմպոզիումների, սեմինարների, համաժողովների 

և այլ միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում,   

- կողմերի միջև փոխհամաձայնեցված այլ ձևեր, 

դ) նպաստել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Համաձայնագրի 

դրույթների իրագործման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրմանը, 

փոխանակմանը և տարածմանը՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և 

միջազգային պայմանագրերին համապատասխան, 

ե) նպաստել հիմնարար հետազոտությունների նկատմամբ հետաքրքրության 

աճին, հիմնարար հետազոտություններ իրականացնող գիտական կադրերի մասնա-

գիտական պատրաստման որակի բարձրացմանը, այդ թվում՝ համատեղ հետազոտու-

թյուններ իրականացնող երիտասարդ գիտնականների մրցույթներին, հիմնարար 
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հետազոտությունների կազմակերպման ազգային և միջազգային փորձի ուսումնա-

սիրմանը, գիտական կադրերի շարժունակության զարգացմանը, աշխատանքի մեջ 

ժամանակակից առաջադեմ  մոտեցումների և մեթոդների ներդրմանը, գիտական 

ներուժի պահպանմանը և միջազգային գիտական միջավայրում վերջինիս ներդր-

մանը, 

զ) ապահովել մտավոր սեփականության օբյեկտների իրավական պաշտպա-

նության միջոցները, ինչպես նաև համապատասխան բնույթի տեղեկատվության 

գաղտնիության ապահովումն այն կարգով, որը հաստատվել է Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենսդրությամբ և միջազգային պարտավորություններով, 

է) որոշել լիազորված մարմին (կազմակերպություն), որի վրա դրվում է Համա-

ձայնագրի իրականացումը, և այդ մասին տեղեկացնել ավանդապահին` միաժամա-

նակ գրավոր ծանուցելով ներպետական ընթացակարգերի իրականացման մասին, 

որոնք անհրաժեշտ են Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու համար: 

 
3. Համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորու-

թյունները համահունչ են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության  13-րդ 

հոդվածի դրույթներին և ի թիվս այլնի նպատակ ունեն զարգացնել և ամրապնդել 

Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների ընդհա-

նուր գիտական տարածքը: 

 

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 հոդված-

ներով՝  Սահմանադրական դատարանը  Ո Ր Ո Շ Ե Ց. 

 

1. 2019 թվականի մայիսի 31-ին ստորագրված «Անկախ պետությունների համա-

գործակցության մասնակից պետությունների հիմնարար հետազոտությունների ոլոր-

տում միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին» համաձայնագրում 

ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են Սահմանադրությանը: 
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2. Սահմանադրության 170-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սույն որոշումը վերջ-

նական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ                           Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

 

 
28 ապրիլի 2020 թվականի 
            ՍԴՈ-1523 


