
 
 

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը 

 
 
 

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 8-ԻՆ ՄՈՍԿՎԱՅՈՒՄ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ` «ՂՐՂԶՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ` «ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 2014 
ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 29-Ի ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՆ ՄԻԱՆԱԼՈՒ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ 
«ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 
29-Ի ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԵՎ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՄԱՍ ԿԱԶՄՈՂ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ      ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ     ՀԱՐՑԸ     ՈՐՈՇԵԼՈՒ  

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  ԳՈՐԾՈՎ 
 
 

 

Քաղ. Երևան                    11 hnւնիսի 2015թ. 

 

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը՝ կազմով.      

Գ. Հարությունյանի (նախագահող), Կ. Բալայանի, Ա. Գյուլումյանի, Ֆ. Թոխյանի,         

Ա. Թունյանի, Ա. Խաչատրյանի (զեկուցող), Վ. Հովհաննիսյանի, Հ. Նազարյանի,           

Ա. Պետրոսյանի,  

մասնակցությամբ (բանավոր ընթացակարգի շրջանակներում)` Հանրա-

պետության Նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ` ՀՀ միջազգային 

տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարի առաջին տեղակալ           

Ս. Կարայանի,  

համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100-րդ 

հոդվածի 2-րդ կետի, 101-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի, «Սահմանադրական 
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դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25, 38 և 72-րդ հոդ-

վածների,  

դռնբաց նիստում բանավոր ընթացակարգով քննեց «2015 թվականի մայիսի 

8-ին Մոսկվայում ստորագրված` «Ղրղզստանի Հանրապետության` «Եվրասիա-

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

միանալու առնչությամբ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 

թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում և Եվրասիական տնտեսական միության 

իրավունքի մաս կազմող առանձին միջազգային պայմանագրերում փոփո-

խություններ կատարելու մասին» արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավո-

րությունների՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համա-

պատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը:  

Գործի քննության առիթ է հանդիսացել Հանրապետության Նախագահի՝ 

2015 թվականի հունիսի 5-ին սահմանադրական դատարան մուտքագրված 

դիմումը: 

Լսելով գործով զեկուցողի հաղորդումը, Հանրապետության Նախագահի 

ներկայացուցչի բացատրությունները, հետազոտելով արձանագրությունը և գոր-

ծում առկա մյուս փաստաթղթերը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանա-

դրական դատարանը  Պ Ա Ր Զ Ե Ց . 

 

1. «Ղրղզստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական միության 

մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու առնչությամբ 

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

մանագրում և Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի մաս կազմող 

առանձին միջազգային պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

արձանագրությունը (այսուհետ՝ Արձանագրություն) ստորագրվել է 2015 թվականի 

մայիսի 8-ին Մոսկվայում` Հայաստանի Հանրապետության, Բելառուսի Հանրա-

պետության, Ղազախստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության և 

Ղրղզստանի Հանրապետության միջև` «Ղրղզստանի Հանրապետության` 

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի 
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պայմանագրին միանալու վերաբերյալ» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ստո-

րագրված պայմանագրի 1-ին հոդվածի երկրորդ պարբերությանը և 8-րդ հոդվածին 

համապատասխան: 

2. Արձանագրության 1-ին հոդվածով Հայաստանի Հանրապետությունն 

ստանձնում է հետևյալ պարտավորությունները. համաձայնել, որ «Եվրասիական 

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

«Ղրղզստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 

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

դեկտեմբերի 23-ին ստորագրված պայմանագրի հավելվածում նշված առանձին 

միջազգային պայմանագրերում կատարվում են փոփոխություններ` Արձանագրու-

թյան անբաժանելի մաս հանդիսացող հավելվածի համաձայն, հաշվի առնելով «Հա-

յաստանի Հանրապետության միանալու առնչությամբ`«Եվրասիական տնտե-

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

սային միության ու Միասնական տնտեսական տարածքի իրավապայմանագրային 

բազայի ձևավորման շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագրերում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությամբ կատարված 

փոփոխությունները (Հայաստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտե-

սական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու 

մասին» 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ի պայմանագրի 2-րդ հավելված): 

3. Արձանագրության 2-րդ հոդվածի համաձայն` սույն Արձանագրությունը 

կազմում է «Ղրղզստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական միու-

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

թվականի դեկտեմբերի 23-ին ստորագրված պայմանագրի անբաժանելի մաս:  

Սույն Արձանագրությունը ենթակա է վավերացման և, բացառությամբ 

Արձանագրության հավելվածի 3-րդ և 4-րդ կետերի, ուժի մեջ է մտնում դրա ուժի 

մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերն Արձանագրու-

թյան մասնակից պետությունների կողմից իրականացնելու վերաբերյալ վերջին 

գրավոր ծանուցումը դիվանագիտական ուղիներով ավանդապահի կողմից ստա-

նալու ամսաթվից, որոնք անհրաժեշտ են, որ ուժի մեջ մտնեն`«Ղրղզստանի Հան-
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րապետության` «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի 

մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին 

ստորագրված պայմանագիրը, դրա 1-ին հոդվածի 3-րդ պարբերությունում նշված 

արձանագրությունը և սույն Արձանագրությունը: 

Սույն Արձանագրության հավելվածի 3-րդ և 4-րդ կետերն ուժի մեջ են 

մտնում սույն Արձանագրության ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից սկսած` 

համապատասխանաբար 18 ամիսը և 24 ամիսը լրանալուց հետո: 

4. Արձանագրության անբաժանելի մաս հանդիսացող հավելվածում նշված 

են այն փոփոխությունները, որոնք կատարվելու են «Եվրասիական տնտեսական 

միության մասին» պայմանագրում և Մաքսային միության ու Միասնական տնտե-

սական տարածքի իրավապայմանագրային բազայի ձևավորման շրջանակներում 

կնքված միջազգային պայմանագրերում՝ Եվրասիական տնտեսական միությանը 

Ղրղզստանի Հանրապետության միանալու կապակցությամբ։ 

Հավելվածը կառուցվածքային առումով և կարգավորման առարկայով 

համապատասխանում է «Հայաստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտե-

սական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու 

մասին» 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ի պայմանագրի 2-րդ հավելվածին:  

5. Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ Արձանագրության մեջ 

ամրագրված պարտավորությունները համահունչ են Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրության 9-րդ հոդվածին: 

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրության 100-րդ հոդվածի 2-րդ կետով, 102-րդ հոդ-

վածի 1-ին և 4-րդ մասերով, «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 63, 64 և 72-րդ հոդվածներով, Հայաստանի Հանրապե-

տության սահմանադրական դատարանը  Ո Ր Ո Շ Ե Ց .  

 

1. 2015 թվականի մայիսի 8-ին Մոսկվայում ստորագրված` «Ղրղզստանի 

Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 

թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու առնչությամբ «Եվրասիական 
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տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում և 

Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի մաս կազմող առանձին միջազ-

գային պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանա-

գրության մեջ ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը:  

2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 102-րդ հոդվածի      

2-րդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապա-

րակման պահից։ 

 
ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ                Գ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 
11  հունիսի  2015  թվականի 

 ՍԴՈ-1216 
 

 

 


