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

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

Հ. Նազարյանի,  Ա. Պետրոսյանի,  

մասնակցությամբ (գրավոր ընթացակարգի շրջանակներում)՝  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ` Հայաստանի 

Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դ. Անանյանի,  

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

մասի, ինչպես նաև «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 

23, 40 և 74-րդ հոդվածների,  

դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «2019 թվականի նոյեմբերի 18-ին 

Երևանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների 

կոմիտեի և Վրաստանի ֆինանսների նախարարության միջև տրանսպորտային միջոց-

ների և ապրանքների միջազգային տեղափոխման վերաբերյալ նախնական էլեկտրո-

նային տվյալների փոխանակման մասին արձանագրությունում ամրագրված պարտավո-
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րությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վե-

րաբերյալ» գործը։ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն իր՝ 2020 թվականի փետրվարի 

6-ի N 113-Ա որոշմամբ 2019 թվականի նոյեմբերի 18-ին Երևանում ստորագրված 

«Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի և Վրաստանի 

ֆինանսների նախարարության միջև տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների 

միջազգային տեղափոխման վերաբերյալ նախնական էլեկտրոնային տվյալների փոխա-

նակման մասին արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանա-

դրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու նպատակով դիմել է Սահմանա-

դրական դատարան: Հիշյալ որոշումը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը 

Սահմանադրական դատարան է ներկայացրել 2020 թվականի մարտի 3-ին: 

Գործի քննության առիթը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 2020 

թվականի մարտի 3-ին Սահմանադրական դատարան 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. «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի և 

Վրաստանի ֆինանսների նախարարության միջև տրանսպորտային միջոցների և 

ապրանքների միջազգային տեղափոխման վերաբերյալ նախնական էլեկտրոնային 

տվյալների փոխանակման մասին արձանագրությունը (այսուհետ՝ Արձանագրություն) 

ստորագրվել է 2019 թվականի նոյեմբերի 18-ին Երևանում` երկու երկրների մաքսային 

ծառայությունների միջև փոխադարձ վարչական աջակցությունը ամրապնդելու նպատա-

կով:  

 

2. Արձանագրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնում է, մասնավո-

րապես, հետևյալ պարտավորությունները. 
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- ապահովել, որ նախնական էլեկտրոնային տվյալներն օգտագործվեն առևտրի ան-

վտանգության պահպանման և օրինական առևտրի դյուրացման համար (հոդված 1, 

կետ 2), 

- ապահովել, որ հետևողական մաքսային վերահսկողություն ապահովելու ընթաց-

քում ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն իրականացնի նախնական էլեկտրոնային 

տվյալների մշտական փոխանակում՝ արդյունավետորեն օգտագործելով ռիսկերի վերլու-

ծության և ռիսկերի կառավարման մեթոդները՝ ՀՀ սահմանը հատող տրանսպորտային 

միջոցների և ապրանքների մաքսային ընթացակարգերի անխափան գործածման նպա-

տակով (հոդված 2), 

- ապահովել, որ Արձանագրության շրջանակներում փոխանցվող նախնական 

էլեկտրոնային տվյալները լինեն սահմանափակ հասանելիության: Ապահովել, որ ՀՀ 

պետական եկամուտների կոմիտեն՝ որպես Արձանագրության շրջանակներում փո-

խանցվող նախնական էլեկտրոնային տվյալներն ստացող, փոխանցված տվյալները 

չբացահայտի կամ չփոխանցի որևէ երրորդ կողմի՝ առանց այդ տվյալները տրամադրող 

վրացական կողմի գրավոր համաձայնության (հոդված 3, կետ 1), 

- ապահովել, որ Արձանագրության շրջանակներում ստացված տվյալները չփո-

խանցվեն երրորդ կողմի՝ առանց այդ տվյալները տրամադրած վրացական կողմի գրավոր 

հաստատման (հոդված 3, կետ 2), 

 - ապահովել, որ Արձանագրության շրջանակներում փոխանցվող նախնական էլեկ-

տրոնային տվյալները համապատասխանեն անձնական տվյալների պաշտպանությանը 

վերաբերող՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին (հոդված 3, 

կետ 3), 

- ապահովել, որ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն իր աշխատակազմում նշա-

նակի համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, որոնք պատասխանա-

տու կլինեն նախնական էլեկտրոնային տվյալների փոխանակման նպատակով տեխ-

նիկական պահանջների մշակման և իրագործման, փոխանակման մեթոդների սահման-

ման, նախնական էլեկտրոնային տվյալների նվազագույն բովանդակության մշակման, 

տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների վերաբերյալ նախնական էլեկտրոնային 
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տվյալների փոխանակման և վրացական կողմից ստացված տվյալներն իրավասու կա-

ռուցվածքային ստորաբաժանումներին փոխանցման համար (հոդված 4, կետ 1), 

 

3. Սահմանադրական դատարանը հարկ է համարում նշել, որ Արձանագրության մեջ 

հղում է կատարվում 2013 թվականի հունվարի 17-ին Երևանում ստորագրված 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Վրաստանի կառավարության միջև 

«Բագրատաշեն-Սադախլո», «Այրում-Սադախլո», «Գոգավան-Գուգուտի» և «Բավրա-

Նինոծմինդա» ցամաքային մաքսային կետերի համատեղ օգտագործման մասին» 

համաձայնագրին, որը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից հաստատվել 

է 2013 թվականի ապրիլի 16-ին  ՆՀ-67-Ն  հրամանագրով:  

 

4. Արձանագրությամբ Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորու-

թյունները համահունչ են Սահմանադրության 13-րդ հոդվածով ամրագրված՝ միջազգային 

իրավունքի հիման վրա բոլոր պետությունների հետ բարիդրացիական, փոխշահավետ 

հարաբերությունների հաստատմանն ուղղված՝ արտաքին քաղաքականության իրակա-

նացման նպատակներին: 

 

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Սահմանադրության   

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՝ Սահմա-

նադրական դատարանը  Ո Ր Ո Շ Ե Ց . 

 

1. 2019 թվականի նոյեմբերի 18-ին Երևանում ստորագրված «Հայաստանի 

Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի և Վրաստանի ֆինանսների 

նախարարության միջև տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների միջազգային 

տեղափոխման վերաբերյալ նախնական էլեկտրոնային տվյալների փոխանակման 

մասին արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունները համապատաս-

խանում են Սահմանադրությանը: 
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2. Սահմանադրության 170-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սույն որոշումը վերջ-

նական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից: 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝            Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

       

 

19 մայիսի 2020 թվականի 
 ՍԴՈ-1534 


