ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ
2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 4-ԻՆ ԲԵՌԼԻՆՈՒՄ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ` «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ԴԱՇՆԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ

Քաղ. Երևան

25 փետրվարի 2022 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)՝
ՀՀ կառավարության ներկայացուցիչ` ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ռ.
Գևորգյանի,
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 հոկտեմբերի
4-ին Բեռլինում ստորագրված` «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և
Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև 2020 թվականի
ֆինանսական համագործակցության մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու
վերաբերյալ» գործը:

2

Կառավարությունն իր` 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2138-Ա որոշմամբ
հավանություն է տվել 2021 թվականի հոկտեմբերի 4-ին ստորագրված` «Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության
կառավարության միջև 2020 թվականի ֆինանսական համագործակցության մասին»
համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ ՀՀ
կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը և որոշել է այդ համաձայնագրում
ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանությունը
որոշելու նպատակով դիմել Սահմանադրական դատարան: Հիշյալ որոշումը Վարչապետը Սահմանադրական դատարան է ներկայացրել 2021 թվականի դեկտեմբերի
24-ին:
Գործի քննության առիթը Կառավարության՝ 2021 թվականի դեկտեմբերի 24-ին
Սահմանադրական դատարան մուտքագրված դիմումն է։
Ուսումնասիրելով վերոնշյալ համաձայնագիրը, սույն գործով Կառավարության
ներկայացուցչի գրավոր բացատրությունը և գործում առկա մյուս փաստաթղթերը՝
Սահմանադրական դատարանը Պ Ա Ր Զ Ե Ց .

1. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետության կառավարության միջև 2020 թվականի ֆինանսական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) ստորագրվել է
2021 թվականի հոկտեմբերի 4-ին Բեռլինում` Հայաստանի Հանրապետության սոցիալտնտեսական զարգացմանը նպաստելու նպատակով:

2. Համաձայն Համաձայնագրի՝ եթե ուսումնասիրության արդյունքում հաստատվի
ծրագրերին օժանդակելու նպատակահարմարությունը, ապա Գերմանիայի Դաշնային
Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը կամ երկու կառավարությունների կողմից համատեղ ընտրվելիք այլ ընդունող
կողմերի հնարավորություն է ընձեռում Վերականգնման վարկերի բանկից (ՎՎԲ)
ստանալ հետևյալ գումարները` մինչև 3 000 000 եվրոյի (երեք միլիոն եվրո)
ֆինանսական

օժանդակություն

«Կենսաբազմազանության

և

կայուն

տեղական
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զարգացում - Հայաստան» ծրագրի համար, մինչև 3 000 000 եվրո (երեք միլիոն եվրո)՝
«Վերականգնվող էներգիայի զարգացում (II փուլ)- DKTI 1» ծրագրի համար և մինչև
400 000 եվրո (չորս հարյուր հազար եվրո)՝ «Փոքր և միջին ձեռնարկությունների
խթանում III» ծրագրի համար (Հոդված 1, 1-ին պարբերություն):
Բացի դրանից, եթե ուսումնասիրության արդյունքում հաստատվի ծրագրերին
օժանդակելու նպատակահարմարությունը զարգացման քաղաքականության տեսանկյունից, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակի պահպանել նախկին վարկային հուսալիությունը, և եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը
պետական երաշխիք տրամադրի այն դեպքում, եթե վարկառուն ինքը կամ Հայաստանի
Հանրապետության կենտրոնական բանկը չեն, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությանը կամ
երկու կառավարությունների կողմից համատեղ ընտրվելիք այլ վարկառուի հնարավորություն է ընձեռում ստանալ «Վերականգնվող էներգիայի զարգացում (II փուլ) DKTI» ծրագրի համար՝ Վերականգնման վարկերի բանկի կողմից զարգացման
հանրային քաղաքականության շրջանակում տրամադրվող մինչև 40 000 000 եվրո
(քառասուն

միլիոն

եվրո)

գումարի

չափով

արտոնյալ վարկ, «Փոքր և

միջին

ձեռնարկությունների խթանում III» ծրագրի համար՝ Վերականգնման վարկերի բանկի
կողմից զարգացման հանրային քաղաքականության շրջանակում տրամադրվող մինչև
70 000 000 եվրո (յոթանասուն միլիոն եվրո) գումարի չափով արտոնյալ վարկ:
Ծրագրերը չեն կարող փոխարինվել այլ ծրագրերով (Հոդված 1, 2-րդ պարբերություն):

3. Համաձայնագիրը վերաբերում է նաև անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվելիք այնպիսի լրացուցիչ դրամաշնորհների, որոնք ուղղված կլինեն Համաձայնագրի 1-ին հոդվածում նշված ծրագրերի նախապատրաստմանը կամ անհրաժեշտ
հարակից միջոցառումներին, ինչպես նաև ծրագրերի ընդլայնմանը և լրացուցիչ
ծրագրերի, եթե կառավարությունները երկուստեք ցանկանան շարունակել օժանդակությունը։ Լրացուցիչ ծրագրերին և ծրագրերի ընդլայնմանն ուղղված աջակցային
1

Կլիմայի և տեխնոլոգիաների գերմանական նախաձեռնություն:
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հատկացումների մասին Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարությունը
կծանուցի՝

հստակորեն

վկայակոչելով

Համաձայնագիրը։ Այդ

դեպքում կգործեն

Համաձայնագրի 2-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությունից շեղվող ժամկետները, որոնք
առանձին կնշվեն Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության

կառավարության ծա-

նուցման մեջ (Հոդված 1, 3-րդ պարբերություն):

4. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման նպատակով գերմանական կողմից հայկական կողմին տրամադրվող ընդհանուր գումարը
կազմում է 116 400 000 (հարյուր տասնվեց միլիոն չորս հարյուր հազար) եվրո:

5. Համաձայնագրի 1-ին հոդվածում նշված գումարների օգտագործումը, այն
պայմանները, որոնցով տրամադրվում են այդ գումարները, ինչպես նաև հանձնարարականներ տալու ընթացակարգը սահմանվում են Վերականգնման վարկերի բանկի
և վարկեր կամ ֆինանսական օժանդակություններ ստացողների միջև կնքվող պայմանագրերով, որոնք ենթարկվում են Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության օրենսդրությանը (Հոդված 2, 1-ին պարբերություն):
Վերոնշյալ գումարների հատկացումը չի կատարվի, եթե հատկացման տարվան
հաջորդող հինգ տարիների ընթացքում Համաձայնագրի 1-ին հոդվածում նշված
պայմանագրերը

չկնքվեն։

Այդ

գումարների

հատկացման

համար

սահմանված

վերջնաժամկետը 2025 թվականի նոյեմբերի 30-նն է։ Եթե նախատեսված ժամանակահատվածում Համաձայնագրի 1-ին հոդվածում նշված պայմանագրերը կնքված
լինեն հատկացումների մի մասի համար միայն, ապա պայմանագրի այս դրույթը
կվերաբերի միայն

այդ պայմանագրերով

չամրագրված առանձին

գումարներին

(Հոդված 2, 2-րդ պարբերություն):

6. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաձայնագրով ստանձնում է, մասնավորապես, ներքոնշյալ պարտավորությունները.
- ապահովել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, եթե վարկառուն ինքը կամ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը չեն, երաշ-
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խավորի Վերականգնման վարկերի բանկի օգտին վճարումները եվրոյով՝ ի կատարումն
Համաձայնագրի 2-րդ հոդվածի 1-ին պարբերության համաձայն կնքվելիք պայմանագրերով վարկառուների ստանձնած պարտավորությունների (Հոդված 2, 3-րդ պարբերություն),
- ապահովել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, եթե
ֆինանսական օժանդակություններ ստացողը ինքը կամ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը չեն, Վերականգնման վարկերի բանկին տա երաշխիք,
որ կկատարվեն պարտքի վերադարձման այն պահանջները, որոնք կարող են բխել
Համաձայնագրի 2-րդ հոդվածի 1-ին պարբերության համաձայն կնքվելիք ֆինանսավորման պայմանագրերից (Հոդված 2, 4-րդ պարբերություն),
- ապահովել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ստանձնի
Վերականգնման վարկերի բանկի կողմից վճարման ենթակա այն հարկերը, որոնք
ծագում են Համաձայնագրի 2-րդ հոդվածի 1-ին պարբերությունում նշված պայմանագրերի կնքման և իրականացման արդյունքում, ինչպես նաև ապահովել, որ
Համաձայնագրի 2-րդ հոդվածի 1-ին պարբերությունում նշված պայմանագրերի կնքման
և իրականացման արդյունքում առաջացող ավելացված արժեքի հարկը ստանձնի
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և բացի այդ՝ վճարի բոլոր այն
պետական տուրքերը, որոնք ենթակա են վճարման Վերականգնման վարկերի բանկի
կողմից (Հոդված 3),
- ապահովել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վարկերի և
ֆինանսական

օժանդակությունների

օգտագործումից

անհրաժեշտաբար

բխող՝

ծովային, ցամաքային և օդային ճանապարհներով անձանց և գույքի տեղափոխման
համար ուղևորներին և առաքողներին տա տրանսպորտային ձեռնարկության ազատ
ընտրության

հնարավորություն,

չձեռնարկի

միջոցներ,

որոնք

կբացառեն

կամ

կդժվարացնեն Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում գործող տրանսպորտային ձեռնարկությունների իրավահավասար մասնակցությունը, անհրաժեշտության
դեպքում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
տրամադրի պահանջվող թույլտվություններ տրանսպորտային հիշյալ ձեռնարկությունների մասնակցության համար (Հոդված 4):
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7. Համաձայն Էկոնոմիկայի նախարարության՝ «Համաձայնագրի վավերացման
նպատակահարմարության մասին» տեղեկանքի և սույն գործով Կառավարության
ներկայացուցչի գրավոր բացատրության` Համաձայնագիրը շրջանակային է, որի ներքո
հետագայում նախատեսվում է առանձին ֆինանսավորման կամ վարկային համաձայնագրերի ստորագրում՝ ըստ Համաձայնագրում նշված ծրագրերի:
Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Սահմանադրության
168-րդ հոդվածի 3-րդ կետով, 170-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերով, ինչպես նաև
«Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 63, 64 և 74-րդ
հոդվածներով՝ Սահմանադրական դատարանը Ո Ր Ո Շ Ե Ց.

1. 2021 թվականի հոկտեմբերի 4-ին Բեռլինում ստորագրված` «Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության
կառավարության միջև 2020 թվականի ֆինանսական համագործակցության մասին»
համաձայնագրում

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

25 փետրվարի 2022 թվականի
ՍԴՈ-1634

Ա. ԴԻԼԱՆՅԱՆ

