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Քաղ. Երևան                              2 հոկտեմբերի 2020 թ. 

 

Սահմանադրական դատարանը՝ կազմով. Ա. Խաչատրյանի (նախագահող, զեկուցող), 

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

Է. Շաթիրյանի, Ա. Պետրոսյանի, Ա. Վաղարշյանի,  

մասնակցությամբ (գրավոր ընթացակարգի շրջանակներում)՝  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ` Հայաստանի Հան-

րապետության առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Ա. Ավանեսյանի, 

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 «2020 թվականի հունիսի 30-ին 

Երևանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ճապոնիայի 

կառավարության միջև «Տնտեսական և սոցիալական զարգացում» դրամաշնորհի տրամա-
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դրման համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Հայաստանի Հանրապե-

տության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գոր-

ծը։ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն իր՝ 2020 թվականի հուլիսի   

30-ի N 1281-Ա որոշմամբ 2020 թվականի հունիսի 30-ին Երևանում ստորագրված 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ճապոնիայի կառավարության միջև 

«Տնտեսական և սոցիալական զարգացում» դրամաշնորհի տրամադրման համաձայնա-

գրում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանու-

թյան հարցը որոշելու նպատակով դիմել է Սահմանադրական դատարան: Հիշյալ որոշումը 

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Սահմանադրական դատարան է ներկա-

յացրել 2020 թվականի օգոստոսի 6-ին: 

Գործի քննության առիթը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 2020 

թվականի օգոստոսի 6-ին Սահմանադրական դատարան մուտքագրված դիմումն է։ 

Ուսումնասիրելով սույն գործով Կառավարության ներկայացուցչի գրավոր բացատրու-

թյունը, հետազոտելով համաձայնագիրըը և գործում առկա մյուս փաստաթղթերը՝ Սահմա-

նադրական դատարանը Պ Ա Ր Զ Ե Ց . 

 

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ճապոնիայի կառավարության 

միջև «Տնտեսական և սոցիալական զարգացում» դրամաշնորհի տրամադրման համաձայ-

նագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) ստորագրվել է 2020 թվականի հունիսի 30-ին Երևա-

նում: 

 Համաձայնագիրը նպատակ ունի տնտեսական և սոցիալական ծրագրի (այսուհետ՝ 

Ծրագիր) ֆինանսավորման միջոցով զարգացնել Ճապոնիայի հետ ընդլայնվող տնտե-

սական համագործակցությունը և խթանել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական և 

սոցիալական զարգացումը: 

 

2. Համաձայնագրի 1-ին պարբերության համաձայն՝ Ծրագրի իրականացմանը 

նպաստելու համար Ճապոնիայի օրենքներին, կանոնակարգերին և բյուջետային հատկա-
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ցումներին համապատասխան, Ճապոնիայի կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետու-

թյան կառավարությանը (այսուհետ՝ Ստացող) տրամադրում է չորս հարյուր միլիոն        

(400 000 000) ճապոնական իենի դրամաշնորհ (այսուհետ՝ Դրամաշնորհ): 

 

3. Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո տասնչորս օրվա ընթացքում Հայաստանի 

Հանրապետությունը Ճապոնիայում գտնվող բանկում Հայաստանի Հանրապետության 

անունով բացում է իեն արժույթով սովորական դեպոզիտային հաշիվ (այսուհետ` Հաշիվ) և 

Հաշվի բացման օրվանից յոթ օրվա ընթացքում Հաշվի բացման ընթացակարգի ավարտ-

ման մասին գրավոր տեղեկացնում է Ճապոնիայի կառավարությանը (3-րդ պարբերություն, 

ենթակետ 1):  

Ճապոնիայի կառավարությունը կտրամադրի Դրամաշնորհը նշված գրավոր ծանուցու-

մը ստանալու օրվանից մինչև 2021 թվականի մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ 

նշված գումարից Հաշվին ճապոնական իենով վճարում կատարելու միջոցով: Ժամանակա-

հատվածը կարող է երկարաձգվել երկու Կառավարությունների պետական մարմինների 

միջև փոխադարձ համաձայնությամբ (4-րդ պարբերություն): 

 

4. Համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ստանձնում 

է, մասնավորապես, հետևյալ պարտավորությունները. 

- ապահովել, որ Դրամաշնորհը և դրա հաշվարկված տոկոսադրույքը պատշաճ կեր-

պով և բացառապես օգտագործվի Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանք-

ների և (կամ) ծառայությունների ձեռքբերման համար, որոնք թվարկված են երկու Կառա-

վարությունների պետական մարմինների միջև փոխադարձաբար համաձայնեցված ցան-

կում, ինչպես նաև Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այդպիսի վճարների կա-

տարման համար, պայմանով, որ Ապրանքներն արտադրվում են թույլատրելի աղբյուր հա-

մարվող երկրներում, իսկ Ծառայությունները մատուցվում են իրավասու աղբյուրի երկրների 

քաղաքացիների կողմից (2-րդ պարբերություն, ենթակետ 1), 

- ապահովել, որ Դրամաշնորհը և դրա հաշվարկված տոկոսը բացառապես հատկաց-

վի Հաշվից՝ Դրամաշնորհի տրամադրումից հետո 12 ամիս ժամանակահատվածում, եթե 
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ժամանակահատվածը չի երկարաձգվել երկու կառավարությունների պետական մարմին-

ների միջև փոխադարձ համաձայնությամբ, Ապրանքների և/կամ Ծառայությունների 

ձեռքբերմանը և 2-րդ պարբերության 1-ին ենթապարբերությամբ նշված վճարների վճար-

մանը և Ծրագրի ավարտից հետո Ճապոնիայի կառավարությանը մնացյալ գումարը վերա-

դարձնելուն պատրաստ լինելու համար (5-րդ պարբերություն, ենթապարբերություն 1, 

ենթակետ «ա»), 

 - ապահովել, որ Ապրանքների և (կամ) Ծառայությունների գնումներն ազատվեն մաք-

սատուրքերից, ներքին հարկերից և այլ հարկային վճարներից՝ առանց օգտագործելու Դրա-

մաշնորհն ու դրա հաշվարկված տոկոսները (5-րդ պարբերություն, ենթապարբերություն 1, 

ենթակետ «բ»), 

- ապահովել, որ Ապրանքները և (կամ) Ծառայությունները պահպանվեն և օգտագործ-

վեն պատշաճ և արդյունավետ կերպով՝ Ծրագրի իրականացման համար, և դրանք չօգտա-

գործվեն ռազմական նպատակներով (5-րդ պարբերություն, ենթապարբերություն 1, ենթա-

կետ «ե»), 

- ապահովել, որ Ապրանքները և (կամ) Ծառայությունները սկզբունքորեն օգտագործ-

վեն վերջնական օգտագործողների կողմից (ներառյալ Հայաստանի Հանրապետությունը)՝ 

ոչ առևտրային նպատակներով (5-րդ պարբերություն, ենթապարբերություն 1, ենթակետ 

«զ»), 

- Ճապոնիայի կառավարության պահանջով վերջինիս տրամադրել անհրաժեշտ տեղե-

կատվություն Դրամաշնորհի և հաշվարկված տոկոսների վերաբերյալ (5-րդ պարբերություն, 

ենթապարբերություն 2) և այլն: 

 

5. Սույն Համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Հայաստանի Հանրապետության կա-

ռավարության՝ նման Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ ներքին 

ընթացակարգերի կատարման մասին գրավոր ծանուցումը Ճապոնիայի կառավարության 

կողմից ստանալու ամսաթվին:  
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6. Սահմանադրական դատարանը արձանագրում է, որ Համաձայնագրով Հայաս-

տանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունները համահունչ են Հայաս-

տանի Հանրապետության Սահմանադրության 13-րդ հոդվածով ամրագրված՝ միջազ-

գային իրավունքի հիման վրա բոլոր պետությունների հետ բարիդրացիական, փոխշա-

հավետ հարաբերությունների հաստատմանն ուղղված Հայաստանի Հանրապետության 

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, «Սահմանադրական 

դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 63, 64 և 74-րդ հոդվածներով՝ Սահմանա-

դրական դատարանը Ո Ր Ո Շ Ե Ց .   

 

1. 2020 թվականի հունիսի 30-ին Երևանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապե-

տության կառավարության և Ճապոնիայի կառավարության միջև «Տնտեսական և սոցիալա-

կան զարգացում» դրամաշնորհի տրամադրման համաձայնագրում ամրագրված պարտա-

վորությունները համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրու-

թյանը։  

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

նական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից: 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ                                                                     Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ                            

  
 
 
 
 
 
2  հոկտեմբերի 2020 թվականի  
              ՍԴՈ-1550 
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