
 

 

 

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 

 ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
 

 

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 5-ԻՆ ՀԱՆՈՅՈՒՄ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԻԵՏՆԱՄԻ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒ-
ԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՄԱՁԱՅՆԱ-
ԳՐՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ 

 

 

Քաղ. Երևան    15 հունիսի 2021 թ. 

 

Սահմանադրական դատարանը՝ կազմով. Ա. Դիլանյանի, (նախագահող), Վ. 

Գրիգորյանի, Հ. Թովմասյանի, Ա. Թունյանի, Ա. Խաչատրյանի, Ե. Խունդկարյանի, 

Է. Շաթիրյանի, Ա. Պետրոսյանի, Ա. Վաղարշյանի,  

մասնակցությամբ (գրավոր ընթացակարգի շրջանակներում)՝ 

Կառավարության ներկայացուցիչ՝ Կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարի տեղակալ Ա. Մարտիրոսյանի, 

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

3-րդ մասի, ինչպես նաև «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանա-

դրական օրենքի 23, 40 և 74-րդ հոդվածների, 

դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «2019 թվականի հուլիսի      

5-ին Հանոյում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և 

Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության կառավարության միջև կրթության 

և գիտության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագրում 

ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանու-

թյան հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը: 
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Կառավարությունն իր` 2020 թվականի հունվարի 23-ի N 66-Ա որոշմամբ 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Վիետնամի Սոցիալիստական 

Հանրապետության կառավարության միջև կրթության և գիտության բնագավառում 

համագործակցության մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորություն-

ների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու նպատակով 

դիմել է Սահմանադրական դատարան:  

Գործի քննության առիթը Կառավարության՝ 2021 թվականի մարտի 29-ին 

Սահմանադրական դատարան մուտքագրված դիմումն է։ 

Ուսումնասիրելով սույն գործով Կառավարության ներկայացուցչի գրավոր 

բացատրությունը, հետազոտելով վերոնշյալ համաձայնագիրը և գործում առկա մյուս 

փաստաթղթերը՝ Սահմանադրական դատարանը Պ Ա Ր Զ Ե Ց. 

 

1. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Վիետնամի Սոցիա-

լիստական Հանրապետության կառավարության միջև կրթության և գիտության 

բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համա-

ձայնագիր) ստորագրվել է 2019 թվականի հուլիսի 5-ին Հանոյում` կրթության և 

գիտության բնագավառում երկու երկրների համագործակցությունը խթանելու և 

զարգացնելու նպատակով: 

 

2. ՀՀ կառավարության կողմից Համաձայնագրի իրականացման համար պա-

տասխանատու նշանակված մարմինը Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարությունն է, իսկ Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության կա-

ռավարության կողմից՝ Կրթության և վերապատրաստման նախարարությունը: 

 

3. Համաձայնագրով նախատեսվում է իրականացնել փոխանակման ծրագրեր 

հետազոտողների, դասախոսների, դասավանդող անձնակազմի, ուսանողների և 

աշակերտների միջև: Նախատեսվում է, որ փոխանակման ծրագրերի հստակ ժամ-

կետները և պայմանները, ինչպես նաև գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտներում 

համագործակցության հստակ ժամկետները և ֆինանսական պայմանները կկար-
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գավորվեն Հայաստանի և Վիետնամի շահագրգիռ հաստատությունների և կազմա-

կերպությունների միջև կնքվելիք համապատասխան համաձայնագրերով:  

 

4. Հայաստանի Հանրապետությունը, փոխադարձության հիման վրա, Համա-

ձայնագրով ստանձնում է մի շարք պարտավորություններ, մասնավորապես՝ 

1) ֆինանսական հնարավորությունների սահմաններում և Հայաստանի Հան-

րապետության օրենսդրության համաձայն՝ տրամադրել կրթաթոշակներ Վիետնամի 

ուսումնական և հետազոտական հաստատությունների աշակերտներին, ուսանող-

ներին, դասավանդող անձնակազմին, դասախոսներին և հետազոտողներին: Այդ 

նպատակով Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության կառավարությանն 

առաջարկել կրթաթոշակային 5 տեղ՝ ուսանողների, դասավանդող անձնակազմի, 

դասախոսների և հետազոտողների համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում բա-

կալավրի, մագիստրոսի, դոկտորանտուրայի և ինտերնատուրայի ծրագրերով ուսում 

ստանալու նպատակով (Հոդված 6), 

2) որպես ուղարկող Կողմ՝ վճարել կամ երաշխավորել, որ մասնակիցը վճարի 

հետադարձ ավիատոմսի արժեքը, իսկ որպես ընդունող Կողմ՝ մասնակիցներին 

առաջարկել ուսման վարձավճարից ազատում, ամսական կրթաթոշակ և բժշկական 

ապահովագրություն ՀՀ կառավարության կողմից տրվող կրթաթոշակի գումարի 

սահմաններում (ներառյալ, անհրաժեշտության դեպքում, մեկ տարվա տևողությամբ 

լեզվի վերապատրաստում)  (Հոդված 6), 

3) Վիետնամի հետ համագործակցել կրթությանն ու գիտությանն առնչվող հար-

ցերում այն միջազգային կազմակերպություններում, որոնց անդամ են Հայաստանի 

Հանրապետությունը և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետությունը (Հոդված 

7), 

4) ֆինանսական հնարավորությունների սահմաններում խրախուսել և աջակցել 

բարձրագույն ուսումնական և հետազոտական, կրթական հաստատություններում 

Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական լեզվի, գրականության, պատմու-

թյան և մշակույթի ուսումնասիրմանը և դասավանդմանը, ինչպես նաև աջակցել 

աշակերտների, ուսանողների, դասավանդող անձնակազմի, դասախոսների և 
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հետազոտողների փոխանակմանը, ինչպես նաև մեթոդաբանական ձեռնարկների և 

դասագրքերի փոխանակմանը (Հոդված 8), 

5) ֆինանսական հնարավորությունների սահմաններում իրականացնել կրթու-

թյան և գիտության ոլորտի փորձագետների պատվիրակությունների փոխանակում՝ 

երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման նպատակով, ինչպես նաև իրակա-

նացնել ընթացիկ նախագծերի և բարեփոխումների վերաբերյալ տեղեկատվության և 

աշխատանքային փորձի փոխանակում (Հոդված 9), 

6) իրականացնել համապատասխան տեղեկատվության փոխանակում՝ կող-

մերի հաստատությունների կողմից տրվող որակավորումների համարժեքությունը 

սահմանելու նպատակով, ինչպես նաև աջակցել դրանց փոխադարձաբար ճանաչ-

մանը (Հոդված 10 կետ 1): 

 

           5. Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ Համաձայնագրով Հայաս-

տանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունները համահունչ են Սահ-

մանադրության 13-րդ հոդվածով ամրագրված՝ միջազգային իրավունքի հիման վրա 

բոլոր պետությունների հետ բարիդրացիական, փոխշահավետ հարաբերությունների 

հաստատմանն ուղղված՝ արտաքին քաղաքականության իրականացման նպա-

տակներին: 

 

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Սահմանադրության 

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

մանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 63, 64 և 74-րդ 

հոդվածներով՝ Սահմանադրական դատարանը Ո Ր Ո Շ Ե Ց.  

 

1. 2019 թվականի հուլիսի 5-ին Հանոյում ստորագրված՝ «Հայաստանի Հանրա-

պետության կառավարության և Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության 

կառավարության միջև կրթության և գիտության բնագավառում համագործակցու-

թյան մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունները համապա-

տասխանում են Սահմանադրությանը: 



5 
 

2. Սահմանադրության 170-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սույն որոշումը 

վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ                                                                   Ա. ԴԻԼԱՆՅԱՆ 

 

 

15 հունիսի 2021 թվականի  
  ՍԴՈ-1601 

 


