
 

 

 

 

                          

                     
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 
 ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

 
2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-ԻՆ ՍԱՆԿՏ ՊԵՏԵՐԲՈՒՐԳՈՒՄ ՍՏՈՐԱ-
ԳՐՎԱԾ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ՝ «ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 29-Ի ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՆ ՄԻԱ-
ՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈ-
ՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՄՐԱ-
ԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍ-
ԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ 
 

Քաղ. Երևան                   12 մայիսի 2020 թ. 
 

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

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

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 23, 

40 և 74-րդ հոդվածների,  

դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «2019 թվականի դեկ-

տեմբերի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում ստորագրված «Հայաստանի Հանրա-

պետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 

29-ի պայմանագրին միանալու մասին» 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ի պայմա-

նագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունում ամրագրված 
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պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 

որոշելու վերաբերյալ» գործը։ 

Գործի քննության առիթը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 

2020 թվականի ապրիլի 13-ին Սահմանադրական դատարան մուտքագրված 

դիմումն է։ 

Ուսումնասիրելով սույն գործով Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-

թյան ներկայացուցչի գրավոր բացատրությունը, հետազոտելով վերոնշյալ արձա-

նագրությունը և գործում առկա մյուս փաստաթղթերը՝ Սահմանադրական դատարա-

նը Պ Ա Ր Զ Ե Ց . 
 

 1. «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության 

մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» 2014 թվա-

կանի հոկտեմբերի 10-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» ար-

ձանագրությունը այսուհետ` Արձանագրություն ստորագրվել է 2019 թվականի դեկ-

տեմբերի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում` «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրա-

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

գրին միանալու մասին» 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ի պայմանագրում փոփո-

խություններ կատարելու նպատակով, համաձայն որի՝ մի շարք ապրանքների մա-

սով ԵԱՏՄ Միասնական մաքսային սակագների կիրառումը կհետաձգվի ևս մեկ 

տարի ժամկետով: 

 «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության 

մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» 2014 թվա-

կանի հոկտեմբերի 10-ի պայմանագրով սահմանվում է ապրանքների և դրույքաչա-

փերի ցանկը, որոնց նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության կողմից անցու-

մային շրջանում կիրառվում են Եվրասիական տնտեսական միության Միասնական 

մաքսային սակագներից տարբերվող ներմուծման մաքսատուրքերի դրույքաչափեր 

և արտոնյալ ժամանակահատվածով մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը: 
 

 2. Արձանագրությամբ պայմանավորված փոփոխությունների արդյունքում 

որոշ ապրանքների մասով այդ ժամանակահատվածը երկարացվում է մինչև 2021 
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թվականի հունվարի 1-ը՝ բացառությամբ 87 ապրանքային խմբում ընդգրկված 

վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների: 
 

3. Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ Արձանագրությամբ 

Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունները համահունչ 

են Սահմանադրության 13-րդ հոդվածով ամրագրված՝ միջազգային իրավունքի 

հիման վրա բոլոր պետությունների հետ բարիդրացիական, փոխշահավետ 

հարաբերությունների հաստատմանն ուղղված՝ արտաքին քաղաքականության 

իրականացման նպատակներին: 
 

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Սահմանադրու-

թյան 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՝ Սահմանադրական դատարանը Ո Ր Ո Շ Ե Ց .  
 

 1. 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում ստորագրված 

«Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 

2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» 2014 թվականի հոկ-

տեմբերի 10-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրու-

թյունում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են Սահմանա-

դրությանը: 

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-1528 

 
 


