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2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 22-ԻՆ ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԲԱՆԿԻ ՄԻՋԵՎ «ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԿ» ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱ-
ՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒ-
ԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՐՑԸ  ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ 

 
 

Քաղ. Երևան                                                 3 դեկտեմբերի 2019թ. 

 
Սահմանադրական դատարանը՝ կազմով. Հ. Թովմասյանի (նախագահող),               

Ա. Գյուլումյանի, Ա. Դիլանյանի, Ա. Թունյանի, Ա. Խաչատրյանի, Հ. Նազարյանի,          

Ա. Պետրոսյանի (զեկուցող),  

մասնակցությամբ (գրավոր ընթացակարգի շրջանակներում)՝  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ՝ Հայաստանի 

Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալ Ա. Հայրապետյանի, 

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 «2019 թվականի նոյեմբերի           

22-ին Երևանում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և 

զարգացման միջազգային բանկի միջև Հարկաբյուջետային, տնտեսական և պետա-

կան հատվածի կառավարման զարգացման քաղաքականության վարկ վարկային հա-

մաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապա-

տասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը։ 
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Գործի քննության առիթը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 

2019 թվականի նոյեմբերի 28-ին Սահմանադրական դատարան մուտքագրված դի-

մումն է: 

Ուսումնասիրելով սույն գործով Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-

թյան ներկայացուցչի գրավոր բացատրությունը, հետազոտելով վարկային համաձայ-

նագիրը և գործում առկա մյուս փաստաթղթերը՝ Սահմանադրական դատարանը             

Պ Ա Ր Զ Ե Ց. 

 
1.  Հարկաբյուջետային, տնտեսական և պետական հատվածի կառավարման 

զարգացման քաղաքականության վարկ վարկային համաձայնագիրը (այսուհետ՝ 

Վարկային համաձայնագիր) Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և 

զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրվել է 2019 թվականի նոյեմբերի 22-ին 

Երևանում: 

Վարկային համաձայնագիրն ունի երկու առդիր և հավելված: 

 
2. Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկը (այսուհետ՝ Բանկ) 

Հայաստանի Հանրապետությանը (Վարկառու) Վարկային համաձայնագրով սահման-

ված կարգով տրամադրում է քառասունհինգ միլիոն ութ հարյուր հազար (45,800,000) 

եվրո գումարի չափով վարկ (Վարկ), որը ժամանակ առ ժամանակ կարող է փոխարկ-

վել արժույթի փոխարկման միջոցով:  

Բանկը վերոհիշյալ ֆինանսավորումը տրամադրում է, ի թիվս այլնի, հետևյալ 

հիմքերով՝ 

- գործողություններ, որոնք Վարկառուն արդեն իսկ ձեռնարկել է Վարկային հա-

մաձայնագրով նախատեսված ծրագրի շրջանակներում, որոնք նկարագրված են Վար-

կային համաձայնագրի 1-ին առդիրի 1-ին բաժնի Ա կետում, 

- Վարկառուի կողմից մակրոտնտեսական քաղաքականության համապատաս-

խան շրջանակի հաստատումը: 

Ըստ սույն գործում առկա նյութերի՝ Վարկի միջոցներն ուղղվելու են «Հայաստա-

նի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով 

սահմանված պակասուրդի ֆինանսավորմանը: Վարկի մարման ժամկետը 25.5 տարի 

է, որից արտոնյալ ժամկետը՝ 14.5 տարի: 
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3. Վարկային համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետությունը, մասնավորա-

պես, ստանձնում է հետևյալ պարտավորությունները. 

ա) վճարել սկզբնավճար, որը հավասար է Վարկի գումարի մեկ քառորդ տո-

կոսին ( 0.25 տոկոս),   

բ) վճարել պարտավճար, որը հավասար է Վարկի չառհանված մնացորդի տարե-

կան մեկ քառորդ տոկոսին ( 0.25 տոկոս),   

գ) Վարկի մայր գումարի վճարները կատարել Վարկային համաձայնագրի 2-րդ 

առդիրով սահմանված ժամկետներում և հերթական մարման մասնաբաժիններով,  

դ) Բանկի պահանջով Վարկային համաձայնագրով սահմանված կարգով 

ապահովել աուդիտ իրականացնելը և ներկայացնել հաշվետվություն: 

 
4. Սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ Վարկային համաձայնա-

գրով Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվում է բյուջետային աջակցության 

վարկ և դրա հետ կապված Վարկային համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետու-

թյան կողմից ստանձնվող միջազգային պարտավորությունների կատարման նկատ-

մամբ վերահսկողությունը կապահովվի բյուջետային վերահսկողության ընդհանուր 

կարգի շրջանակներում: 

 

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Սահմանադրության 

168-րդ հոդվածի 3-րդ կետով, 170-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերով, «Սահմանա-

դրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 63, 64 և 74-րդ հոդված-

ներով՝ Սահմանադրական դատարանը  Ո Ր Ո Շ Ե Ց. 

 

1. 2019 թվականի նոյեմբերի 22-ին Երևանում ստորագրված՝ Հայաստանի Հան-

րապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև Հարկա-

բյուջետային, տնտեսական և պետական հատվածի կառավարման զարգացման քաղա-

քականության վարկ վարկային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորություն-

ները 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                      Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

 

 

 

3 դեկտեմբերի 2019 թվականի 
              ՍԴՈ-1494 

 

 


