
 

                          

                          
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 
 ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

 
 

 

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-ԻՆ ՍԱՆԿՏ ՊԵՏԵՐԲՈՒՐԳՈՒՄ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ՝ 
«ՂՐՂԶՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ՝ «ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՍԻՆ» 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 29-Ի ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՆ ՄԻԱՆԱԼՈՒ ԱՌՆՉՈՒ-
ԹՅԱՄԲ «ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՄԱՅԻՍԻ 29-Ի ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԵՎ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՄԱՍ ԿԱԶՄՈՂ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈ-
ՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՂՐՂԶՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ՝ «ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 2014 
ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 29-Ի ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՆ ՄԻԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՄԱՅԻՍԻ 8-ԻՆ ՄԻԱՆԱԼՈՒ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒ-
ԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ՍԱՀՄԱՆԱ-
ԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՐՑԸ  ՈՐՈՇԵԼՈՒ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  
ԳՈՐԾՈՎ 
 

Քաղ. Երևան                             12 մայիսի 2020թ. 
 

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

Ա. Գյուլումյանի (զեկուցող), Ա. Դիլանյանի, Ֆ. Թոխյանի, Ա. Թունյանի,                                         

Ա. Խաչատրյանի, Ա. Պետրոսյանի,  

մասնակցությամբ (գրավոր ընթացակարգի շրջանակներում)՝ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ` Հայաստանի 

Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Վ. Սիմոնյանի, 

համաձայն Սահմանադրության 168-րդ հոդվածի 3-րդ կետի, 169-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասի, «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 22, 23, 40 և 

74-րդ հոդվածների,  

դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «2019 թվականի դեկտեմբերի 
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20-ին Սանկտ Պետերբուրգում ստորագրված՝ «Ղրղզստանի Հանրապետության՝ 

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմա-

նագրին միանալու առնչությամբ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 

թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում և Եվրասիական տնտեսական միության իրա-

վունքի մաս կազմող առանձին միջազգային պայմանագրերում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» արձանագրության և Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիա-

կան տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին 

միանալու մասին» 2015 թվականի մայիսի 8-ին միանալու հետ կապված Եվրասիական 

տնտեսական միության մարմինների ակտերում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը հա-

մապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը։ 

Գործի քննության առիթը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 2020 

թվականի ապրիլի 13-ին Սահմանադրական դատարանում մուտքագրված դիմումն է։ 

Ուսումնասիրելով սույն գործով Կառավարության ներկայացուցչի գրավոր բացա-

տրությունը, հետազոտելով վերոնշյալ արձանագրությունը և գործում առկա մյուս 

փաստաթղթերը՝ Սահմանադրական դատարանը  Պ  Ա Ր Զ Ե Ց. 
   
1. «Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության 

մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու առնչությամբ «Եվրա-

սիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում                                                   

և Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի մաս կազմող առանձին միջազգա-   

յին պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրության և                                                                                                    

Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 

թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» 2015 թվականի մայիսի 8-ին 

միանալու հետ կապված Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների ակտերում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը (այսուհետ` Արձանա-

գրություն) ստորագրվել է 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում։  

Այն բաղկացած է երկու հոդվածից և Արձանագրության անբաժանելի մաս կազմող 

ցանկից։  

2. Արձանագրությունը կնքվել է Ղրղզստանի տնտեսության վրա մաքսատուրքերի 
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բարձրացմամբ պայմանավորված բացասական ազդեցությունը հնարավորինս մեղմելու 

նպատակով:  Արձանագրությամբ սահմանվում է այն  ապրանքների և դրույքաչափերի 

ցանկը, որոնց նկատմամբ Ղրղզստանի Հանրապետության կողմից անցումային շրջա-

նում կիրառվում են Եվրասիական տնտեսական միության Միասնական մաքսային 

սակագներից տարբերվող ներմուծման մաքսատուրքերի դրույքաչափեր։  
 

3. Արձանագրությունը ժամանակավորապես կիրառվում է ստորագրման պահից ու 

տարածվում  2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա և 

ուժի մեջ է մտնում սույն Արձանագրությունն ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ 

ներպետական ընթացակարգերն անդամ պետությունների կողմից կատարվելու մասին 

վերջին գրավոր ծանուցումը դիվանագիտական ուղիներով ավանդապահի ստանալու 

ամսաթվից, իսկ այն անդամ պետության համար, որի օրենսդրությունը չի նախատեսում 

միջազգային պայմանագրերի ժամանակավոր կիրառման հնարավորություն, Արձանա-

գրության ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերը 

կատարելու ամսաթվից և տարածվում է 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած 

հարաբերությունների վրա։  
 

4. Արձանագրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնում է, որ 

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մեկ այլ պետության՝ Ղրղզստանի 

Հանրապետության կողմից որոշ ապրանքների նկատմամբ ժամանակավորապես 

կիրառվեն Միասնական մաքսային սակագներից տարբերվող ներմուծման մաքսա-

տուրքերի դրույքաչափեր։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու 

անցումային շրջանում նույնպիսի արտոնություն տրամադրվել է նաև Հայաստանի 

Հանրապետությանը։  

Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ նման համաձայնությունը բխում է 

արտաքին քաղաքականության իրականացման՝ Սահմանադրության 13-րդ հոդվածով 

ամրագրված  բարիդրացիության  և փոխշահավետության սկզբունքներից։ 

  
Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Սահմանադրության 

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

կան դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 63, 64 և 74-րդ հոդվածներով՝ 
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Սահմանադրական դատարանը  Ո  Ր Ո Շ Ե Ց.  

 
1. 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում ստորագրված՝ 

«Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 

թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու առնչությամբ «Եվրասիական տնտե-

սական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում և Եվրասիական 

տնտեսական միության իրավունքի մաս կազմող առանձին միջազգային պայմանա-

գրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրության և Ղրղզստանի 

Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի 

մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» 2015 թվականի մայիսի 8-ին միանալու 

հետ կապված Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների ակտերում փոփո-

խություններ կատարելու մասին» արձանագրությունում ամրագրված պարտավորություն-

ները  համապատասխանում են Սահմանադրությանը: 

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

վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից: 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ                                                                    Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

 
           
 

12 մայիսի 2020 թվականի  
  ՍԴՈ-1527 
 
 

 

 

 
 

 
 


