
 

 

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 

 ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
                                                                   

 
 

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 15-ԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱ-
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱ-
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ՝ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱ-
ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈ-
ՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ 
ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ 

 

Քաղ. Երևան             17 հունվարի  2023թ. 

 

Սահմանադրական դատարանը` կազմով. Ա. Դիլանյանի (նախագահող),                  

Վ. Գրիգորյանի, Հ. Թովմասյանի, Ա. Թունյանի, Ե. Խունդկարյանի, Հ. Հովակիմյանի, 

Է. Շաթիրյանի, Ս. Սաֆարյանի, Ա. Վաղարշյանի, 

մասնակցությամբ (գրավոր ընթացակարգի շրջանակներում)՝ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ՝ Հայաստանի 

Հանրապետության արտաքին գործերի  նախարարի տեղակալ  Մ. Սաֆարյանի, 

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

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

օրենքի 23, 40 և 74-րդ հոդվածների, 

դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «2021 թվականի նոյեմբերի   

15-ին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաս-

տանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության միջև՝ տեխնիկատնտե-

սական համագործակցության մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավո-

րությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերա-

բերյալ» գործը: 
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Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն իր` 2022 թվականի 

նոյեմբերի 10-ի N 1718-Ա որոշմամբ հավանություն է տվել 2021 թվականի նոյեմբերի 

15-ին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաս-

տանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության միջև՝ տեխնիկատնտե-

սական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը և որոշել է 

այդ համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը 

համապատասխանության հարցով դիմել Սահմանադրական դատարան: 

Գործի քննության առիթը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 

2022 թվականի նոյեմբերի 14-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 Չինաստանի 

Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության միջև՝ տեխնիկատնտեսական 

համագործակցության մասին» համաձայնագիրը (այսուհետ` Համաձայնագիր) 

ստորագրվել է 2021 թվականի նոյեմբերի 15-ին Երևանում` երկու երկրների միջև 

բարեկամական հարաբերությունների և տեխնիկատնտեսական համագործակ-

ցության հետագա զարգացման նպատակով: 

Համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խնդրան-

քով  Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանը տրամադրում է հարյուր միլիոն չինական 

յուանի չափով անհատույց օգնություն՝ Հայաստանի Հանրային հեռուստատեսության 

համար հեռարձակման դահլիճի նախագծի, այդ թվում՝ փոխհամաձայնեցված այլ 

նախագծերի քննարկման և իրականացման համար հոդված 1, պարբերություն 1: 
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Համապատասխան կոնկրետ հարցերի համար նախատեսվում է Կողմերի միջև 

լրացուցիչ պայմանագրերի կնքում հոդված 1, պարբերություն 2: 

 

2. Համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետությունն ստանձնում է հետևյալ 

պարտավորությունները. 

2.1. ապահովել, որ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը 

Համաձայնագրի 2-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությանը համապատասխան` Չինաս-

տանի զարգացման պետական բանկի կողմից ստացված տեղեկատվությունն 

ուղարկի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը` հետագա հաստատման 

համար (հոդված 2, պարբերություն 2), 

2.2. ազատել ապրանքները և ծառայությունները հարկերից և մաքսատուրքերից, 

ինչպես նաև Համաձայնագրի շրջանակներում կրել պարտադիր ծախսերը (հոդ-

ված 3): 

 

3. Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ Համաձայնագրով Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունները համահունչ են Սահմանա-

դրության 13-րդ հոդվածով ամրագրված՝ միջազգային իրավունքի հիման վրա 

պետությունների հետ բարիդրացիական, փոխշահավետ հարաբերությունների հաս-

տատմանն ուղղված՝ արտաքին քաղաքականության իրականացման նպատակներին: 

 

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Սահմանադրության 

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

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

հոդվածներով՝ Սահմանադրական դատարանը Ո Ր Ո Շ Ե Ց .  

 

1. 2021 թվականի նոյեմբերի 15-ին ստորագրված «Հայաստանի Հանրա-

պետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության 

կառավարության միջև՝ տեխնիկատնտեսական համագործակցության մասին  հա-
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մաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են 

Սահմանադրությանը: 

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

վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ                                                                 Ա. ԴԻԼԱՆՅԱՆ 

 

 

17 հունվարի 2023 թվականի  
     ՍԴՈ-1679 

 


