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

Ա. Գյուլումյանի, Ֆ. Թոխյանի, Ա. Թունյանի, Ա. Խաչատրյանի (զեկուցող), 

Հ. Նազարյանի,  Ա. Պետրոսյանի,  

մասնակցությամբ (գրավոր ընթացակարգի շրջանակներում)՝  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ` Հայաստանի 

Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ա. Ադոնցի, 

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

մասի, «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 23, 40 և     

74-րդ հոդվածների,  

դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «2018 թվականի դեկտեմբերի     

4-ին ստորագրված  «Հայաստանի Հանրապետության և Բելգիայի Թագավորության միջև 

դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների անձ-

նակազմի ընտանիքի անդամների վարձատրվող աշխատանքի վերաբերյալ» համաձայ-

նագրում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխա-

նության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը։ 
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Գործի քննության առիթը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 2019 

թվականի մայիսի 14-ին Սահմանադրական դատարանում 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. «Հայաստանի Հանրապետության և Բելգիայի Թագավորության միջև դիվանա-

գիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների անձնակազմի 

ընտանիքի անդամների վարձատրվող աշխատանքի վերաբերյալ» համաձայնագիրը 

(այսուհետ՝ Համաձայնագիր) ստորագրվել է 2018 թվականի դեկտեմբերի 4-ին Բրյու-

սելում:    

 

2. Համաձայնագրով փոխադարձության սկզբունքի, միջազգային իրավունքի սահ-

մանված նորմերի ու սկզբունքների և իրենց պետությունների ներպետական օրենս-

դրության հիման վրա Կողմերը համաձայնվում են թույլատրել ուղարկող Պետության 

դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների անձ-

նակազմի ընտանիքի համապատասխան անդամներին՝ ընդունող Պետության տարած-

քում կատարել վարձատրվող աշխատանք (հոդվ. 1):    

 

3. Ըստ Համաձայնագրի՝ վարձատրվող աշխատանքով զբաղվելու թույլտվությունը 

տրվում է ընդունող Պետության իշխանությունների կողմից՝ համաձայն այդ պետության 

օրենքների ու կանոնակարգերի և Համաձայնագրի դրույթներին համապատասխան 

(հոդվ. 3, կետ 1): Միաժամանակ, նույն Համաձայնագրի համաձայն՝ այդպիսի թույլ-

տվությունը չի տարածվում ընդունող Պետության քաղաքացիների կամ նրա տարած-

քում մշտական բնակություն ունեցող անձանց վրա (հոդվ. 3, կետ 2): Թույլտվությունը 

պետք է գործի այն ժամկետի ընթացքում, որով դիվանագիտական ներկայացուց-

չության կամ հյուպատոսական հիմնարկի անձնակազմը նշանակված է ընդունող Պե-

տության տարածքում ուղարկող Պետության դիվանագիտական ներկայացուցչությու-
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նում կամ հյուպատոսական հիմնարկում մինչև լիազորությունների ժամկետի ավարտը 

(հոդվ. 3, կետ 4):    

 

4. Համաձայնագրով նախատեսված այն դեպքերում, երբ վարձատրվող աշխա-

տանք կատարելու թույլտվություն ունեցող շահառուն՝ ՄԱԿ-ի 1961 թվականի «Դիվա-

նագիտական հարաբերությունների մասին» և 1963 թվականի՝ «Հյուպատոսական հա-

րաբերությունների մասին» Վիեննայի կոնվենցիաների (այսուհետ՝ Վիեննայի կոնվեն-

ցիաներ) կամ ցանկացած այլ կիրառելի միջազգային փաստաթղթի դրույթների համա-

ձայն, օգտվում է ընդունող Պետության քաղաքացիական և վարչական իրավազորու-

թյան անձեռնմխելիությունից, այսպիսի անձեռնմխելիությունը չի տարածվում վարձա-

տրվող աշխատանքի ընթացքում կատարված ցանկացած գործողության վրա, և նրա 

վրա տարածվում է ընդունող Պետության քաղաքացիական կամ վարչական օրենս-

դրությունը (հոդվ. 5): 

 

5. Համաձայնագրով նախատեսված այն դեպքերում, երբ վարձատրվող աշխա-

տանք կատարելու թույլտվություն ստացած շահառուն՝ Վիեննայի կոնվենցիաների կամ 

ցանկացած այլ կիրառելի միջազգային փաստաթղթի դրույթների համաձայն, օգտվում 

է ընդունող Պետության քրեական իրավազորության անձեռնմխելիությունից. 

ա) ուղարկող Պետությունը պետք է հրաժարվի վարձատրվող աշխատանքի թույլ-

տվություն ստացած շահառուի՝ քրեական իրավազորության անձեռնմխելիությունից 

վարձատրվող աշխատանքից բխող ցանկացած գործողության կամ անգործության 

նկատմամբ՝ բացի այն հատուկ դեպքերից, երբ ուղարկող Պետությունը գտնում է, որ 

նման հրաժարումը կարող է հակասել իր շահերին, 

բ) քրեական իրավազորության անձեռնմխելիությունից նման հրաժարումը չպետք 

է մեկնաբանվի որպես դատավճռի իրականացումից անձեռնմխելիության վրա տարա-

ծում, որի համար կպահանջվի հատուկ հրաժարում: Նման հարցում ստանալու դեպ-

քում ուղարկող Պետությունը պետք է լրջորեն դիտարկի ընդունող Պետության խնդ-

րանքը (հոդվ. 6): 
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6. Ըստ Համաձայնագրի՝ Վիեննայի կոնվենցիաների կամ ցանկացած այլ կիրա-

ռելի միջազգային փաստաթղթի դրույթների համաձայն՝ վարձատրվող աշխատանք 

կատարելու թույլտվություն ստացած շահառուները ընդունող Պետությունում ենթակա 

են հարկման և սոցիալական ապահովության ռեժիմներին այդ Պետությունում իրենց 

վարձատրվող աշխատանքի հետ կապված բոլոր առումներով (հոդվ. 7): 

 

7. Համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնում է, մասնավո-

րապես, հետևյալ պարտավորությունները. 

ա) որպես ընդունող Պետություն՝ տալ վարձատրվող աշխատանքով զբաղվելու 

թույլտվություն՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, կանոնակարգերի և 

Համաձայնագրի դրույթներին համապատասխան (հոդվ. 3, կետ 1), 

բ) որպես ուղարկող Պետություն՝ ապահովել, որ վարձատրվող աշխատանք կա-

տարելու թույլտվության բոլոր դիմումները շահառուի անունից ՀՀ դեսպանության 

կողմից ուղարկվեն Բելգիայի Թագավորության  արտաքին առևտրի և զարգացման 

համագործակցության արտաքին գործերի դաշնային, հանրային ծառայության 

արարողակարգի բաժին (հոդվ. 4, կետ 1), 

գ) որպես ընդունող Պետություն՝ Բելգիայի Թագավորության դիվանագիտական 

ներկայացուցչության և հյուպատոսական հիմնարկների անձնակազմի ընտանիքի ան-

դամ լինելը հավաստելուց և պաշտոնական հարցմանն ընթացք տալուց հետո Բելգիայի 

Թագավորության դեսպանությանը ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կողմից 

տեղեկացնել, որ ընտանիքի անդամն ունի վարձատրվող աշխատանք կատարելու իրա-

վունք (հոդվ. 4, կետ 2),      

դ) որպես ուղարկող Պետություն՝ հրաժարվել դատարանի ցանկացած վճռի 

կատարման անձեռնմխելիությունից՝ կապված այն դեպքերի հետ, երբ ընդունող 

Պետության քաղաքացիական և վարչական իրավազորության անձեռնմխելիությունը չի 

տարածվում այդ պետությունում վարձատրվող աշխատանքի ընթացքում կատարված 

ցանկացած գործողության վրա (հոդվ. 5), 
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ե) ապահովել, որ Համաձայնագրի մեկնաբանման կամ կիրառման հետ կապված 

ցանկացած տարաձայնություն լուծվի Կողմերի միջև խորհրդակցությունների և բանակ-

ցությունների միջոցով (հոդվ. 9): 

 

8. Սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ Համաձայնագրում հղում է 

կատարվում մի շարք միջազգային փաստաթղթերի, մասնավորապես՝ ՄԱԿ-ի 1961 

թվականի «Դիվանագիտական հարաբերությունների մասին» Վիեննայի կոնվենցիային 

(Հայաստանի Հանրապետությունը կոնվենցիային միացել է Գերագույն Խորհրդի՝ 

06.10.1992 թ. Հ.Ն-0703-I որոշմամբ), 1963 թվականի «Հյուպատոսական հարաբե-

րությունների մասին» Վիեննայի կոնվենցիային (Հայաստանի Հանրապետությունը 

կոնվենցիային միացել է Գերագույն Խորհրդի՝ 06.10.1992 թ. Հ.Ն-0700-I որոշմամբ): 

 

9. Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ Համաձայնագրով Հայաստա-

նի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունները համահունչ են Սահ-

մանադրության 13-րդ հոդվածի դրույթներին, մասնավորապես՝ նպատակաուղղ-

ված են պետությունների հետ բարիդրացիական, փոխշահավետ հարաբերություն-

ների հաստատմանը:  

 

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Սահմանադրության 

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

կան դատարանի  մասին» սահմանադրական օրենքի 63, 64 և 74-րդ հոդվածներով՝ 

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը  Ո Ր Ո Շ Ե Ց.   

 

1. 2018 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապե-

տության և Բելգիայի Թագավորության միջև դիվանագիտական ներկայացուցչություն-

ների և հյուպատոսական հիմնարկների անձնակազմի ընտանիքի անդամների վարձա-

տրվող աշխատանքի վերաբերյալ» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորություն-

ները համապատասխանում են Սահմանադրությանը։  
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2. Սահմանադրության 170-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սույն որոշումը 

վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից: 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝       Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

 

 
 
 
2 հուլիսի 2019 թվականի 

   ՍԴՈ-1466 


