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«2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 28-ԻՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ «ՀԱՅԱՍ-
ՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱ-
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՖՐԱՆ-
ՍԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ (ԶՖԳ) ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ԽԹԱՆՄԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ (ՊՐՈՊԱՐԿՈ) ՀԻՄՆԱ-
ԴՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ 
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒ-
ԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ՎԵՐՍԿՍԵԼՈՒ  
ՄԱՍԻՆ  

 

 

Քննության առնելով «2018 թվականի մայիսի 28-ին Երևան քաղաքում ստորա-

գրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրա-

պետության կառավարության միջև Հայաստանում Զարգացման ֆրանսիական գործա-

կալության (ԶՖԳ) և Տնտեսական համագործակցության խթանման և մասնակցության 

ընկերության (Պրոպարկո) հիմնադրման և գործունեության մասին» համաձայնագրում 

ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության 

հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործի վարույթը վերսկսելու մասին առաջարկությունը՝ 

Սահմանադրական դատարանը Պ Ա Ր Զ Ե Ց.  

 

Սահմանադրական դատարանի 2021 թվականի հուլիսի 2-ի ՍԴԱՈ-131 աշ-

խատակարգային որոշմամբ «2018 թվականի մայիսի 28-ին Երևան քաղաքում ստորա-

գրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրա-

պետության կառավարության միջև Հայաստանում Զարգացման ֆրանսիական գործա-

կալության (ԶՖԳ) և Տնտեսական համագործակցության խթանման և մասնակցության 



ընկերության (Պրոպարկո) հիմնադրման և գործունեության մասին» համաձայնագրում 

ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության 

հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործի վարույթը կասեցվել է՝ մինչև լրացուցիչ տեղեկու-

թյուններ և բացատրություններ ստանալը: 

Սահմանադրական դատարանը ստացել է` «2018 թվականի մայիսի 28-ին Երևան 

քաղաքում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և 

Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև Հայաստանում Զարգացման 

ֆրանսիական գործակալության (ԶՖԳ) և Տնտեսական համագործակցության խթանման 

և մասնակցության ընկերության (Պրոպարկո) հիմնադրման և գործունեության մասին» 

համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համա-

պատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով պահանջված փաստա-

թղթերը: 

Ուսումնասիրելով վերոհիշյալ փաստաթղթերը՝ Սահմանադրական դատարանն 

արձանագրում է, որ «2018 թվականի մայիսի 28-ին Երևան քաղաքում ստորագրված 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության 

կառավարության միջև Հայաստանում Զարգացման ֆրանսիական գործակալության 

(ԶՖԳ) և Տնտեսական համագործակցության խթանման և մասնակցության ընկերու-

թյան (Պրոպարկո) հիմնադրման և գործունեության մասին» համաձայնագրում ամրա-

գրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 

որոշելու վերաբերյալ» գործի վարույթը կասեցնելու հիմքերը վերացել են: 

Հաշվի առնելով վերոգրյալը և հիմք ընդունելով «Սահմանադրական դատարանի 

մասին» սահմանադրական օրենքի 56-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին նախադասու-

թյունը` Սահմանադրական դատարանը Ո Ր Ո Շ Ե Ց. 

 

1. «2018 թվականի մայիսի 28-ին Երևան քաղաքում ստորագրված «Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարու-

թյան միջև Հայաստանում Զարգացման ֆրանսիական գործակալության (ԶՖԳ) և 

Տնտեսական համագործակցության խթանման և մասնակցության ընկերության 

(Պրոպարկո) հիմնադրման և գործունեության մասին» համաձայնագրում ամրագրված 

2 
 



3 

պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշե-

լու վերաբերյալ» գործի վարույթը վերսկսել: 

2. Սույն գործով դատաքննությունը նշանակել 2021 թվականի դեկտեմբերի

10-ին՝ ժամը 11.00-ին:

  ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 
ՆԱԽԱԳԱՀ      Ա. ԴԻԼԱՆՅԱՆ 

3 դեկտեմբերի 2021 թվականի 
 ՍԴԱՈ-244 
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