
 

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 ՄԱՍԻՆ» 2014 
ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-ԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԱՄՐԱ-
ԳՐՎԱԾ 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)` Հան-

րապետության 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 

դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25, 38 և 72-րդ հոդ-

վածների, 
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դռնբաց նիստում բանավոր ընթացակարգով քննեց «2015 թվականի մայիսի 

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

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

նալու մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ստորագրված պայմանագրին Հա-

յաստանի Հանրապետության միանալու մասին» արձանագրության մեջ ամրա-

գրված պարտավորությունների՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրու-

թյանը համապատասխանության 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 ներ-

կայացուցչի բացատրությունները, հետազոտելով արձանագրությունը և գործում առ-

կա մյուս փաստաթղթերը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դա-

տարանը  Պ Ա Ր Զ Ե Ց . 

 

1. «Ղրղզստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական միության 

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

դեկտեմբերի 23-ին ստորագրված պայմանագրին Հայաստանի Հանրապետության 

միանալու մասին» արձանագրությունը (այսուհետ՝ Արձանագրություն) ստորագրվել է 

2015 թվականի մայիսի 8-ին Մոսկվայում` Բելառուսի Հանրապետության, Ղա-

զախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության` մի կողմից, և Հայաս-

տանի Հանրապետության` մյուս կողմից, միջև: 

2. Արձանագրության 1-ին հոդվածի համաձայն և 2014 թվականի հոկտեմբերի 

10-ին ստորագրված` «Հայաստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական 

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

պայմանագրի 1-ին հոդվածի 4-րդ պարբերության դրույթներին համապատասխան 

Հայաստանի Հանրապետությունը միանում է «Ղրղզստանի Հանրապետության` 

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

նագրին միանալու մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ստորագրված պայ-

մանագրին (այսուհետ՝ Պայմանագիր): 
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3. Արձանագրության 2-րդ հոդվածի համաձայն` այն ուժի մեջ է մտնում Արձա-

նագրության ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերն 

Արձանագրության մասնակից պետությունների կողմից իրականացնելու վերաբերյալ 

վերջին գրավոր ծանուցումը դիվանագիտական ուղիներով ավանդապահի կողմից 

ստանալու օրվանից, բայց ոչ շուտ, քան Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:  

4. Արձանագրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունն ստանձնում է, մաս-

նավորապես, հետևյալ հիմնական պարտավորությունները. 

- ըստ Պայմանագրի 1-ին հոդվածի երկրորդ պարբերության` միանալ 

Ղրղզստանի Հանրապետության միանալու առնչությամբ «Եվրասիական տնտե-

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

մանագրի հավելվածում նշված միջազգային պայմանագրերում կատարված փոփո-

խություններին` Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող առանձին արձա-

նագրությանը համապատասխան, 

- ըստ Պայմանագրի 1-ին հոդվածի երրորդ պարբերության` Ղրղզստանի Հան-

րապետության կողմից «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվակա-

նի մայիսի 29-ի պայմանագրի և Պայմանագրի հավելվածով նախատեսված միջազ-

գային այլ պայմանագրերի առանձին նորմերի կիրառումն իրականացնել առանձին 

արձանագրությամբ սահմանված պայմաններին և անցումային դրույթներին համա-

պատասխան և հաշվի առնելով այդ արձանագրությամբ սահմանված ցանկով նախա-

տեսված ապրանքների նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական միության միասնա-

կան մաքսային սակագների կիրառման վերաբերյալ պայմանավորվածությունները, 

- ըստ Պայմանագրի 4-րդ հոդվածի` Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսա-

թվից Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների ակտերը, ինչպես նաև 

Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի և Եվրասիական տնտեսական 

հանձնաժողովի որոշումները, որոնք գործում են սույն Պայմանագիրն ուժի մեջ 

մտնելու ամսաթվից, կիրառել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում`հաշվի 

առնելով Պայմանագրի 1-ին հոդվածի երրորդ պարբերությունում նշված արձա-

նագրությամբ սահմանված դրույթները և Պայմանագրի 3-րդ հոդվածի երկրորդ 

պարբերությունը:  
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5. Սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ Պայմանագրի 8-րդ 

հոդվածի 1-ին կետով սահմանվում է, որ Ղրղզստանի Հանրապետության կողմից 

Եվրասիական տնտեսական միության Միասնական մաքսային սակագների 

կիրառումից սկսած երեք տարի ժամկետով «Ներմուծման մաքսատուրքերի 

(համարժեք այլ տուրքերի, հարկերի և հավաքագրումների) գումարները հաշվեգրելու 

և բաշխելու, դրանք որպես եկամուտ անդամ պետությունների բյուջեներ փոխանցելու 

կարգի վերաբերյալ» արձանագրության («Եվրասիական տնտեսական միության 

մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի 5-րդ հավելված) մեջ կատարվող 

փոփոխությամբ Հայաստանի Հանրապետության համար ներմուծման մաքսա-

տուրքերի գումարների բաշխման նորմատիվը 1,13%-ից նվազում է 1.11%-ի: 

6. Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ Արձանագրության մեջ 

ամրագրված պարտավորությունները համահունչ են Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրության 9-րդ հոդվածին: 

 

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հան-

րապետության Սահմանադրության 100-րդ հոդվածի 2-րդ կետով, 102-րդ հոդվածի              

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

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

սահմանադրական դատարանը  Ո Ր Ո Շ Ե Ց.  

 

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

րապետության` «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մա-

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

րագրված պայմանագրին Հայաստանի Հանրապետության միանալու մասին» արձա-

նագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը:  
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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 
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