ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը
2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 7-ԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՍԻԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԻՋԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆ–ՎՐԱՍՏԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ Մ6 ՎԱՆԱՁՈՐ–ԲԱԳՐԱՏԱՇԵՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՎԱՐԿ ԹԻՎ 3449-ARM ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ

Քաղ. Երևան

Սահմանադրական

22 հունիսի 2021 թ.

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՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Ք. Ղալեչյանի,
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 ապրիլի 7-ին
ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև
Հայաստան–Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի Մ6 Վանաձոր–Բագրատաշեն բարելավման ծրագիր վարկ թիվ 3449-ARM վարկային համա-
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ձայնագրի փոփոխության մեջ ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը:
Կառավարությունն իր` 2021 թվականի ապրիլի 29-ի N 652-Ա որոշմամբ 2021
թվականի ապրիլի 7-ին ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական
զարգացման բանկի միջև Հայաստան–Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային
ճանապարհի Մ6 Վանաձոր–Բագրատաշեն բարելավման ծրագիր վարկ թիվ
3449-ARM վարկային համաձայնագրի փոփոխության մեջ ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու նպատակով դիմել է Սահմանադրական դատարան: Հիշյալ որոշումը վարչապետը Սահմանադրական դատարան է ներկայացրել 2021 թվականի մայիսի 3-ին:
Գործի քննության առիթը Կառավարության՝ 2021 թվականի մայիսի 3-ին Սահմանադրական դատարան մուտքագրված դիմումն է։
Ուսումնասիրելով սույն գործով Կառավարության ներկայացուցչի գրավոր բացատրությունը, հետազոտելով վերոնշյալ վարկային համաձայնագրի փոփոխությունը և
գործում առկա մյուս փաստաթղթերը՝ Սահմանադրական դատարանը Պ Ա Ր Զ Ե Ց.

1. Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև
«Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագիր» (վարկ թիվ 3449-ARM) վարկային համաձայնագրի փոփոխությունը (այսուհետ՝ Համաձայնագրի փոփոխություն) ստորագրվել է
2021 թվականի ապրիլի 7-ին:

2.

2016

թվականի

նոյեմբերի

9-ին

ստորագրված՝

տան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի

(Մ6

«Հայաստան-Վրաս-

Վանաձոր-Բագրատաշեն)

բարելավման ծրագիր (ընթացիկ գործառնություններ)» վարկային համաձայնագիրը
(այսուհետ՝ Համաձայնագիր) Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացվել է
Ազգային ժողովի 2017 թվականի մարտի 1-ի ԱԺՈ-287-Ն որոշմամբ (ՍԴՈ-1347):
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3. Համաձայնագրով սահմանված ծրագրի նպատակն է բարելավել Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում Մ6 մայրուղու Վանաձոր-Բագրատաշեն հատվածի
տրանսպորտային արդյունավետությունն ու անվտանգությունը, որի համար Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվել 44.037.000 (քառասունչորս միլիոն երեսունյոթ հազար) եվրո վարկ (այսուհետ՝ Վարկ):
Համաձայնագրով նախատեսված ծրագրի իրականացման մարմինը Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունն (ՏԿՏՏՆ) է
կամ Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) համար ընդունելի այլ իրավահաջորդ:

4. Համաձայնագրով սահմանված ծրագիրը ներառում է Մ6 մայրուղու ՎանաձորԲագրատաշեն հատվածի՝ մոտ 51.5 կիլոմետր վերակառուցում՝ բարելավված ճանապարհային ծածկույթով, անվտանգության ապահովման և կլիմայի փոփոխությանը
հարմարվելու միջոցներով և ՏԿՏՏՆ ինստիտուցիոնալ կարողությունների ամրապնդում
և Համաձայնագրով նախատեսված ծրագրի իրականացման ուղղությամբ աջակցություն, ինչպես նաև Համաձայնագրով նախատեսված ծրագիրը պետք է ներառի դրա
իրականացման համար խորհրդատվական ծառայությունների ապահովում շինարարության վերահսկման, կառավարման, աուդիտի, անվտանգության միջոցառումների
իրականացմանն ուղղված աջակցության, պայմանագրի կառավարման, գնումներին
ուղղված աջակցության, ճանապարհային անվտանգության և վերապատրաստումների
համար:

5. Ըստ Համաձայնագրի՝ Համաձայնագրով նախատեսված ծրագրի ընդհանուր
արժեքը կազմում է մոտ 102.000.000 (հարյուր երկու միլիոն) եվրո, և Հայաստանի
Հանրապետությունը մտադիր է Համաձայնագրով նախատեսված ծրագիրը ֆինանսավորել հետևյալ կերպով. վարկ Ասիական զարգացման բանկից՝ 51 միլիոն եվրո,
վարկ Եվրոպական ներդրումային բանկից՝ 51 միլիոն եվրո:
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6. 2016 թվականի հունվարի 26-ին Երևանում և 2016 թվականի հունվարի 29-ին
Լյուքսեմբուրգում ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական
ներդրումային բանկի միջև՝ «Հայաստանի Մ6 միջպետական ճանապարհ» ֆինանսական պայմանագիրը (Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացվել է
Ազգային ժողովի 2016 թվականի հունիսի 15-ի ԱԺՈ-220-Ն որոշմամբ (ՍԴՈ-1273)):
Վերոհիշյալ պայմանագրով Հայաստանի Հանրապետությունը հանձն է առել իրականացնել Հայաստանի կենտրոնական մասում գտնվող Վանաձորի և Հայաստանի ու
Վրաստանի հյուսիսարևելյան սահմանին գտնվող Բագրատաշենի միջև ընկած Մ6
միջպետական ճանապարհի 90 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի վերականգնումը և
արդիականացումը և այդ նպատակով Եվրոպական ներդրումային բանկից ստացել է
51 միլիոն եվրո գումարի չափով վարկ:

7. Համաձայնագրի փոփոխությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորվում է Համաձայնագրի 3.05 բաժնում նշված վարկի մարման ժամկետը փոփոխել,
որի արդյունքում այն երկարաձգվում է մինչև 2022 թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Սահմանադրության
168-րդ հոդվածի 3-րդ կետով, 170-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերով, «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 63, 64 և 74-րդ հոդվածներով՝ Սահմանադրական դատարանը Ո Ր Ո Շ Ե Ց.

1. 2021 թվականի ապրիլի 7-ին ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության
և Ասիական զարգացման բանկի միջև Հայաստան–Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի Մ6 Վանաձոր–Բագրատաշեն բարելավման ծրագիր
վարկ թիվ 3449-ARM վարկային համաձայնագրի փոփոխության մեջ ամրագրված
պարտավորությունները 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

22 հունիսի 2021 թվականի
ՍԴՈ-1604

Ա. ԴԻԼԱՆՅԱՆ

