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Քաղ. Երևան               10 նոյեմբերի 2015թ.  

 

 Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը` կազմով. 

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

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

Ա. Պետրոսյանի,  

 մասնակցությամբ (գրավոր ընթացակարգի շրջանակներում)` Հանրապե-

տության Նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ` Հայաստանի Հանրապե-

տության 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 

հոդվածների,  

 դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «2015 թվականի հոկ-

տեմբերի 16-ին Բուրաբայում ստորագրված՝ Եվրասիական տնտեսական միության 
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մաքսային տարածքում ապրանքների ներմուծման ու շրջանառության որոշ 

հարցերի մասին արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության 

հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը: 

 Գործի քննության առիթ է հանդիսացել Հանրապետության Նախագահի` 2 

նոյեմբերի 2015թ. ՀՀ սահմանադրական դատարան մուտքագրված դիմումը: 

Ուսումնասիրելով դիմումը, գործով զեկուցողի գրավոր հաղորդումը, Հան-

րապետության Նախագահի պաշտոնական ներկայացուցչի գրավոր բացատրու-

թյունը, հետազոտելով արձանագրությունը և գործում առկա մյուս փաստաթղթերը, 

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը Պ Ա Ր Զ Ե Ց . 

 

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ապրանքների 

ներմուծման ու շրջանառության որոշ հարցերի մասին արձանագրությունն 

ստորագրվել է 2015 թվականի հոկտեմբերի 16-ին` Բուրաբայում: 

Արձանագրության նպատակը Եվրասիական տնտեսական միության 

մաքսային տարածքում ապրանքների առանձին տեսակների ներմուծման ու 

շրջանառության կարգավորման առանձնահատկությունները սահմանելն է` 

կապված Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը Ղազախստանի 

Հանրապետության անդամակցության հետ: 

Արձանագրությունը Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում 

կնքված միջազգային պայմանագիր է և Եվրասիական տնտեսական միության 

իրավունքի մասն է կազմում։ 

Արձանագրության դրույթները վերաբերում են այն ապրանքներին, որոնք 

ընդգրկված են երրորդ երկրներից Ղազախստանի Հանրապետության տարածք 

ներմուծված ապրանքների ցանկում, և որոնց նկատմամբ Ղազախստանի Հանրա-

պետության կողմից, Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պարտավո-

րություններին համապատասխան, կիրառվելու են ավելի ցածր մաքսատուրքի 

դրույքաչափեր:  
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Արձանագրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունն ստանձնում է, 

մասնավորապես, հետևյալ պարտավորությունները` 

- Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից հաստատվող ցան-

կում ներառված ապրանքների շրջանառության դիտանցման և հսկողության 

նպատակներով` որպես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետու-

թյուն, ապահովել, որպեսզի ՀՀ մաքսային մարմինները 2016 թվականի դեկ-

տեմբերի 1-ից իրական ժամանակի ռեժիմում իրականացնեն այդ ապրանքները 

ներմուծելու և Ղազախստանի Հանրապետության տարածքում մաքսային ընթա-

ցակարգերով ձևակերպելու վերաբերյալ հայտարարագրերի տվյալների և տեղե-

կությունների փոխանակումն էլեկտրոնային եղանակով՝ «Մաքսային միության 

անդամ պետությունների մաքսային մարմինների վերլուծական և հսկողական 

գործառույթներն իրականացնելու նպատակով տեղեկությունների փոխանակումը 

կազմակերպելու մասին» 2011 թվականի հոկտեմբերի 19-ի համաձայնագրի 1-ին 

հավելվածով նախատեսված տվյալների կազմին համապատասխան (հոդված 3, 

կետ 8, մաս 1), 

- ապահովել, որպեսզի Արձանագրությունն ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից 

մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ը տվյալների և տեղեկությունների նշված 

փոխանակումն իրականացվի 2 օրը 1 անգամ (հոդված 3, կետ 8, մաս 2), 

- ապահովել, որպեսզի ՀՀ լիազոր մարմինները մշակեն և հաստատեն 

հաշվառման համակարգում պարունակվող տեղեկատվության փոխանցման 

կարգը և տեխնիկական պայմանները (հոդված 3, կետ 10, մաս 4), 

- ՀՀ օրենսդրությամբ պատասխանատվություն սահմանել Արձանա-

գրությամբ և դրան համապատասխան սահմանված պահանջները չկատարելու 

կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար (հոդված 3, կետ 12): 

 

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Հայաստանի 

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

հոդվածի առաջին և չորրորդ մասերով, «Սահմանադրական դատարանի մասին» 
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Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 63 և 64-րդ հոդվածներով, Հայաստանի 

Հանրապետության սահմանադրական դատարանը  Ո Ր Ո Շ Ե Ց . 

 

1. 2015 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Բուրաբայում ստորագրված՝ 

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ապրանքների 

ներմուծման ու շրջանառության որոշ հարցերի մասին արձանագրության մեջ 

ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրությանը:  

2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 102-րդ հոդվածի 

երկրորդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում 

հրապարակման պահից: 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ                Գ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

10  նոյեմբերի  2015  թվականի 
 ՍԴՈ-1235 
 


