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Քաղ. Երևան                                                  10 հունիսի 2014թ. 
 
 

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը՝ կազմով.                         

Գ. Հարությունյանի (նախագահող), Կ. Բալայանի, Ֆ. Թոխյանի, Ա. Խաչատրյանի,                     

Վ. Հովհաննիսյանի, Հ. Նազարյանի (զեկուցող), Ա. Պետրոսյանի,  

մասնակցությամբ (գրավոր ընթացակարգի շրջանակներում)՝ Հանրապետության 

Նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար                      

Ս. Կարապետյանի, 

համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100-րդ հոդվածի 2-

րդ կետի, 101-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի, «Սահմանադրական դատարանի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25, 38 և 72-րդ հոդվածների,  

դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «2013 թվականի մայիսի 31-ին 

Մինսկում ստորագրված՝ Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սորտերի և հիբրիդների 

սերմերի, պտղահատապտղային մշակաբույսերի և խաղողի տնկանյութի 
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արտադրության ու մատակարարումների բազմակողմ միջպետական մասնագիտացման 

մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 

վերաբերյալ» գործը։   

Գործի քննության առիթը Հանրապետության Նախագահի՝ 2014 թվականի մայիսի 

26-ին ՀՀ սահմանադրական դատարան մուտքագրված դիմումն է։  

Ուսումնասիրելով գործով զեկուցողի գրավոր հաղորդումը, Հանրապետության 

Նախագահի պաշտոնական ներկայացուցչի գրավոր բացատրությունը, հետազոտելով 

համաձայնագիրը և գործում առկա մյուս փաստաթղթերը, Հայաստանի 

Հանրապետության սահմանադրական դատարանը  Պ Ա Ր Զ Ե Ց . 

 

1. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սորտերի և հիբրիդների սերմերի, 

պտղահատապտղային մշակաբույսերի և խաղողի տնկանյութի արտադրության ու 

մատակարարումների բազմակողմ միջպետական մասնագիտացման մասին համա-

ձայնագիրն (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) ստորագրվել է 2013 թվականի մայիսի 31-ին։      

 Համաձայնագրի նպատակն է իրականացնել համագործակցություն սելեկցիայի և 

սերմնաբուծության բնագավառում։   

 

2. Համաձայնագրի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունն ստանձնում է 

հետևյալ հիմնական պարտավորությունները.  

ա) կազմել և հաստատել պետական գիտական հետազոտությունների, 

ինստիտուտների, սերմնաբուծական և տնկարանային կազմակերպությունների ցանկը, 

տեղեկացնել արտադրության ծավալների, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սորտերի 

և հիբրիդների սերմերի իրացման, պտղահատապտղային մշակաբույսերի տնկանյութի 

վերաբերյալ. 
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բ) չգանձել արտահանման-ներմուծման մաքսատուրքեր՝ Համաձայնագրի 

շրջանակներում մատակարարվող գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սորտերի և 

հիբրիդների սերմերի, պտղահատապտղային մշակաբույսերի և խաղողի տնկանյութի 

արտահանման (ներկրման) դեպքերում. 

գ) իրականացնել Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից 

պետությունների սերմնաբուծության հարցերով Միջկառավարական համակարգող 

խորհրդի նիստերի անցկացման հետ կապված կազմակերպչական ծախսերը. 

դ) իրականացնել Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից 

պետությունների սերմնաբուծության հարցերով Միջկառավարական համակարգող 

խորհրդի անդամների և նիստերի մասնակիցների գործուղման ծախսերը։   

 

3. Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ Համաձայնագրով Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած վերոհիշյալ պարտավորությունները բխում են ՀՀ 

Սահմանադրությամբ պետության առջև դրված սահմանադրաիրավական խնդիրներից։  

 

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրության 100-րդ հոդվածի 2-րդ կետով, 102-րդ հոդվածի 

առաջին և չորրորդ մասերով, «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 63, 64 և 72-րդ հոդվածներով, Հայաստանի Հանրապետության 

սահմանադրական դատարանը  Ո Ր Ո Շ Ե Ց . 

 

1. 2013 թվականի մայիսի 31-ին Մինսկում ստորագրված՝ Գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերի սորտերի և հիբրիդների սերմերի, պտղահատապտղային 

մշակաբույսերի և խաղողի տնկանյութի արտադրության ու մատակարարումների 

բազմակողմ միջպետական մասնագիտացման մասին համաձայնագրում ամրագրված 
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պարտավորությունները համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը։   

2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 102-րդ հոդվածի երկրորդ 

մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման 

պահից։  

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ        Գ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 
   10 հունիսի 2014 թվականի 

   ՍԴՈ-1156 
 


