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Քաղ. Երևան             22 հոկտեմբերի 2019թ. 

 
 Սահմանադրական դատարանը՝ կազմով. Ա. Գյուլումյանի (նախագահող),         

Ա. Դիլանյանի, 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 22, 23 

և 74-րդ հոդվածների,  

դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «2019 թվականի մայիսի 26-ին 

ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժո-

ղովրդական Հանրապետության կառավարության միջև սովորական անձնագրեր կրող 

անձանց համար մուտքի արտոնագրի պահանջի փոխադարձաբար վերացման մասին» 

համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համա-

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

թվականի օգոստոսի 21-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. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդա-

կան Հանրապետության կառավարության միջև սովորական անձնագրեր կրող 

անձանց համար մուտքի արտոնագրի պահանջի փոխադարձաբար վերացման մասին» 

համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) ստորագրվել է 2019 թվականի մայիսի 

26-ին Երևանում:  

2. Համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետությունն ստանձնում է, մասնավո-

րապես, հետևյալ պարտավորությունները. 

ա) Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության վավեր սովորական անձնա-

գրեր կրող Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության քաղաքացիներին Հայաս-

տանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելիս, դուրս գալիս կամ տարանցիկ 

երթևեկելիս ազատել մուտքի արտոնագրի պահանջից իրենց մուտք գործելու օրվանից 

մինչև իննսուն (90) օր ժամկետով՝ ցանկացած 180 օր ժամանակահատվածի ընթաց-

քում (hոդվ. I, կետ 1), 

բ) ապահովել, որ Համաձայնագրի I hոդվածում նշված՝ Չինաստանի Ժողովրդա-

կան Հանրապետության քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության տարածք 

մուտք գործեն, դուրս գան կամ տարանցիկ երթևեկեն այն սահմանային անցակետե-

րով, որոնք թույլատրված են գործելու որպես միջազգային ուղևորափոխադրումների 

համար նախատեսված մուտքի, մեկնման կամ տարանցիկ երթևեկության անցակետեր 

և ղեկավարվում են օտարերկրացիների մուտք գործելու, ելքի կամ տարանցիկ 

երթևեկելու նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության կիրառելի օրենքներով և 

կարգավորումներով (hոդվ. II), 

գ) Չինաստանի  Ժողովրդական Հանրապետության  քաղաքացիների կողմից Հա- 
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յաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելու և այնտեղ գտնվելու պայմաննե-

րը չկատարելու դեպքում արագ և արդյունավետ միջոցներ ձեռնարկել այդպիսի քաղա-

քացիների նույնացման և նրանց՝ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության տա-

րածք անվտանգ ու օրինական կերպով վերադարձի համար (hոդվ. III), 

դ) դիվանագիտական ուղիներով Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետու-

թյանը փոխանցել Համաձայնագրի I hոդվածում նշված՝ Հայաստանի Հանրապետու-

թյան վավեր անձնագրերի նմուշները՝ Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու համար 

անհրաժեշտ ներքին իրավական ընթացակարգերի ավարտի մասին վերջին գրավոր 

ծանուցումը ստանալու ամսաթվին հաջորդող երեսուն (30) օրվա ընթացքում` Համա-

ձայնագրի IX հոդվածի համաձայն (hոդվ. V, կետ 1), 

ե) Հայաստանի Հանրապետության նոր անձնագիր տրամադրելու կամ գործող 

անձնագրերը փոխելու դեպքում անմիջապես ծանուցել Չինաստանի Ժողովրդական 

Հանրապետությանը այդ փոփոխությունների մասին և նոր կամ փոխված անձնագրերի 

ուժի մեջ մտնելու օրվանից ոչ ուշ, քան 30 (երեսուն) օրվա ընթացքում դիվանագի-

տական ուղիներով Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությանը տրամադրել նոր 

կամ փոխված անձնագրերի նմուշները (hոդվ. V, կետ 2), 

զ) ազգային անվտանգության, հասարակական կարգի, հանրային առողջության 

շահերից ելնելով կամ այլ պատճառներով Համաձայնագրի գործողությունը ժամանա-

կավորապես մասամբ կամ ամբողջությամբ կասեցնելու իր իրավունքն իրացնելիս 

Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությանը դիվանագիտական ուղիներով նա-

խապես գրավոր ծանուցել Համաձայնագրի գործողությունը կասեցնելու, իսկ հետագա-

յում՝ կասեցումը չեղարկելու իր մտադրության մասին (հոդվ. VI, կետ 1): 
 

3. Համաձայնագրով նախատեսված են նաև դրույթներ՝ վեճերի կարգավորման 

(հոդվ. VII), Համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու (հոդվ. VIII), դրա ուժի մեջ 

մտնելու (հոդվ. IX, կետ 1), տևողության և գործողության դադարեցման (հոդվ. IX, կետ 2) 

վերաբերյալ: 

4. Համաձայնագրով  չի  սահմանափակվում որևէ կողմի պետության համապատաս- 
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խան մարմինների իրավունքը՝ արգելելու մյուս կողմի պետության քաղաքացու մուտք 

գործելն իր տարածք, կրճատելու կամ դադարեցնելու իր տարածքում նրա գտնվելու 

ժամանակահատվածը՝ առանց իրենց կայացրած որոշման պատճառները ներկայացնե-

լու, եթե նման անձը համարվում է persona non grata կամ անցանկալի անձ (հոդվ. IV): 
 

5. Համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավո-

րությունները համահունչ են Սահմանադրության 13-րդ հոդվածի դրույթներին և 

նպատակաուղղված են խթանելու Հայաստանի Հանրապետության և Չինաստանի 

Ժողովրդական Հանրապետության միջև բարեկամական հարաբերությունները և 

դյուրացնելու իրենց քաղաքացիների փոխադարձ այցելությունները:  
 

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՝ 

Սահմանադրական դատարանը Ո Ր Ո Շ Ե Ց.   
 

1. 2019 թվականի մայիսի 26-ին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության 

միջև սովորական անձնագրեր կրող անձանց համար մուտքի արտոնագրի պահանջի 

փոխադարձաբար վերացման մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորու-

թյունները 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. ԳՅՈՒԼՈՒՄՅԱՆ 

 
 
 

    22  հոկտեմբերի 2019 թվականի  
   ՍԴՈ-1481 

 
 


