
 
  

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 

ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
 

 

 

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 23-ԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 
ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ՝ «ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈ-
ՑԻ ԱՆՁՆԱԳՐԻ (ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ԱՄՐԱՇՐՋԱՆԱԿԻ ԱՆՁՆԱԳՐԻ) ԵՎ 
ԻՆՔՆԱԳՆԱՑ ՄԵՔԵՆԱՅԻ ՈՒ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԱՅԼ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՄԻԱՍ-
ՆԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐ-
ԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 15-Ի ՀԱՄԱՁԱՅ-
ՆԱԳՐԻՆ ՄԻԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ (ԿԻՑ ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄՈՎ) 
ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱ-
ԲԵՐՅԱԼ  ԳՈՐԾՈՎ 

 

       Քաղ. Երևան                                                                                  18 մայիսի 2021թ. 

 
Սահմանադրական  դատարանը՝  կազմով. Ա. Դիլանյանի (նախագահող),                     

Վ. Գրիգորյանի, Հ. Թովմասյանի, Ա. Թունյանի, Ա. Խաչատրյանի, Ե. Խունդկարյանի, 

Է. Շաթիրյանի, Ա. Պետրոսյանի, Ա. Վաղարշյանի, 

մասնակցությամբ (գրավոր ընթացակարգի շրջանակներում)՝ 

Կառավարության ներկայացուցիչ՝ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Վ. Սիմոն-

յանի, 

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 «2018 թվականի հունիսի 23-ին 

Հայաստանի Հանրապետության կողմից ստորագրված՝ «Հայաստանի Հանրապետու-

թյան՝ «Տրանսպորտային միջոցի անձնագրի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջա-

նակի անձնագրի) և ինքնագնաց մեքենայի ու տեխնիկայի այլ տեսակների անձնագրի 
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միասնական ձևերի ներդրման և էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգերի կազմա-

կերպման մասին» 2014 թվականի օգոստոսի 15-ի համաձայնագրին միանալու մասին» 

արձանագրությամբ (կից վերապահումով) ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահ-

մանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը: 

Կառավարությունն իր՝ 2020 թվականի հունվարի 16-ի N 26-Ա որոշմամբ հավա-

նություն է տվել 2018 թվականի հունիսի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության կողմից 

ստորագրված՝ «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Տրանսպորտային միջոցի անձնա-

գրի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի անձնագրի) և ինքնագնաց մեքենայի 

ու տեխնիկայի այլ տեսակների անձնագրի միասնական ձևերի ներդրման և էլեկտրո-

նային անձնագրերի համակարգերի կազմակերպման մասին» 2014 թվականի օգոս-

տոսի 15-ի համաձայնագրին միանալու մասին» արձանագրությունը (այսուհետ՝ Արձա-

նագրություն)  վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախա-

գծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օրենսդրական 

նախաձեռնությանը և այդ Արձանագրությամբ ամրագրված պարտավորությունների՝ 

Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու նպատակով դիմել 

Սահմանադրական դատարան: 

Վերոնշյալ որոշման Հավելվածի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետությունն 

Արձանագրությունը վավերացնում է հետևյալ վերապահումով՝ «Հայաստանի Հանրա-

պետության՝ «Տրանսպորտային միջոցի անձնագրի (տրանսպորտային միջոցի ամրա-

շրջանակի անձնագրի) և ինքնագնաց մեքենայի ու տեխնիկայի այլ տեսակների 

անձնագրի միասնական ձևերի ներդրման և էլեկտրոնային անձնագրերի համակար-

գերի կազմակերպման մասին» 2014 թվականի օգոստոսի 15-ի համաձայնագրի գործո-

ղությունը չի տարածվում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի, այլ զորքերի 

տրանսպորտային միջոցների, ինքնագնաց մեքենաների ու տեխնիկայի այլ տեսակ-

ների և հատուկ ծառայությունների տրանսպորտային միջոցների վրա»: 

Գործի քննության առիթը Կառավարության՝ 2021 թվականի մարտի 2-ին Սահմա-

նադրական դատարան մուտքագրված դիմումն է: 
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Ուսումնասիրելով վերոնշյալ Արձանագրությունը, սույն գործով Կառավարության 

ներկայացուցչի գրավոր բացատրությունը և գործում առկա մյուս փաստաթղթերը՝ 

Սահմանադրական դատարանը Պ Ա Ր Զ Ե Ց.  

 

1.  Արձանագրությունն ստորագրվել է 2018 թվականի հունիսի 23-ին Մոսկվա քա-

ղաքում՝ «Տրանսպորտային միջոցի անձնագրի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջա-

նակի անձնագրի) և ինքնագնաց մեքենայի ու տեխնիկայի այլ տեսակների անձնագրի 

միասնական ձևերի ներդրման և էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգերի կազմա-

կերպման մասին» 2014 թվականի օգոստոսի 15-ի համաձայնագրին միանալու համար՝ 

Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածքում տրանսպորտային միջոց-

ների (տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների), ինքնագնաց մեքենաների և 

տեխնիկայի այլ տեսակների ազատ շրջանառության համար համապատասխան պայ-

մաններ ապահովելու և տրանսպորտային միջոցների (տրանսպորտային միջոցների 

ամրաշրջանակների), ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների անձնա-

գրերի միասնական ձևի կազմման կարգ  սահմանելու  նպատակով: 

 
2. «Տրանսպորտային միջոցի անձնագրի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանա-

կի անձնագրի) և ինքնագնաց մեքենայի ու տեխնիկայի այլ տեսակների անձնագրի 

միասնական ձևերի ներդրման և էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգերի կազմա-

կերպման մասին» 2014 թվականի օգոստոսի 15-ի համաձայնագիրը (այսուհետ` Հա-

մաձայնագիր) կարգավորում է Կողմերի պետությունների տարածքներում արտադրված 

և գրանցման ենթակա տրանսպորտային միջոցների (տրանսպորտային միջոցների 

ամրաշրջանակների), ինքնագնաց  մեքենաների և որպես տրանսպորտային միջոցներ 

(տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակներ), ինքնագնաց մեքենաներ թողարկ-

ված տեխնիկայի այլ տեսակների համար անձնագրերի միասնական ձևի կիրառման 

հետ կապված հարցերը, ինչպես նաև Կողմերի պետությունների տարածքներում 

գրանցման ենթակա տրանսպորտային միջոցների (տրանսպորտային միջոցների 

ամրաշրջանակների), ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների համար` 

որոնք ձևակերպված են որպես տրանսպորտային միջոցներ, ինքնագնաց մեքենաներ 
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և տեխնիկայի այլ տեսակներ, էլեկտրոնային անձնագրերի կիրառման հետ կապված 

հարցերը: 

 
3. Համաձայնագրի իրականացման նպատակով ձևավորվում է Մաքսային 

միության անդամ պետությունների լիազոր մարմինների (կազմակերպությունների) և 

տրանսպորտային միջոցներ (տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակներ), 

ինքնագնաց մեքենաներ և տեխնիկայի այլ տեսակներ արտադրող կազմակերպու-

թյունների Միասնական պաշտոնական գրանցամատյան, որոնք իրականացնում են 

տրանսպորտային միջոցների (տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների), 

ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների անձնագրերի ձևակերպում, 

այդ թվում` տրանսպորտային միջոցների (տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջա-

նակների), ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրոնային 

անձնագրերի ձևակերպում (այսուհետ` Միասնական գրանցամատյան):  

 
4. Արձանագրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը փոխադարձության հիման 

վրա ստանձնում է, մասնավորապես, հետևյալ պարտավորությունները. 

4.1. մինչև տրանսպորտային միջոցների (տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջա-

նակների), ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրոնային 

անձնագրերի համակարգերի գործողությունը կիրառել տրանսպորտային միջոցների 

(տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների), ինքնագնաց մեքենաների և տեխ-

նիկայի այլ տեսակների անձնագրերի միասնական ձև (Համաձայնագրի հոդվ. 3, պար-

բերություն 3), 

4.2. մինչև տրանսպորտային միջոցների (տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջա-

նակների), ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների անձնագրի միաս-

նական ձևի կիրառումը տրանսպորտային միջոցների (տրանսպորտային միջոցների 

ամրաշրջանակների), ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների անձնա-

գրերը ձևակերպել  Համաձայնագրի  8-րդ հոդվածի համաձայն  (Համաձայնագրի հոդ-

վ. 3, պարբերություն 6), 
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4.3. ապահովել, որ մինչև տրանսպորտային միջոցների (տրանսպորտային միջոց-

ների ամրաշրջանակների), ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների 

էլեկտրոնային անձնագրի կիրառումը՝ տրանսպորտային միջոցների (տրանսպորտային 

միջոցների ամրաշրջանակների), ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակ-

ների անձնագրերը ձևակերպվեն տրանսպորտային միջոցների (տրանսպորտային 

միջոցների ամրաշրջանակների), ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակ-

ների` Միասնական գրանցամատյանում գրանցված արտադրող կազմակերպություն-

ների (այսուհետ` Արտադրող կազմակերպություններ)  կողմից` որպես նրանց կողմից 

արտադրված տրանսպորտային միջոցներ (տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջա-

նակներ), ինքնագնաց մեքենաներ և տեխնիկայի այլ տեսակներ (Համաձայնագրի 

հոդվ. 5, պարբերություն 1), 

4.4. ապահովել, որ մինչև տրանսպորտային միջոցների (տրանսպորտային միջոց-

ների ամրաշրջանակների), ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների 

էլեկտրոնային անձնագրի կիրառումը՝ տրանսպորտային միջոցների (տրանսպորտային 

միջոցների ամրաշրջանակների), ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակ-

ների անձնագրերը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված 

դեպքերում ձևակերպվեն նաև Հայաստանի Հանրապետության լիազոր մարմինների 

(կազմակերպությունների) կողմից (Համաձայնագրի հոդվ. 5, պարբերություն 2), 

4.5. ապահովել, որ Հայաստանի Հանրապետության կողմից հաստատված մար-

մինները (կազմակերպությունները) որոշեն տրանսպորտային միջոցների (տրանսպոր-

տային միջոցների ամրաշրջանակների), ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ 

տեսակների անձնագրերի պաշտպանական տարրերին ուղղված պահանջները` 

տրանսպորտային միջոցների (տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների), 

ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների անձնագրերի միասնական 

ձևի պահանջներին համապատասխան, և ներկայացնեն  այն Կողմերի պետություն-

ների մարմիններին, որոնք իրականացնում են տրանսպորտային միջոցների պետա-

կան գրանցում, և  Կողմերի պետությունների այն մարմիններին, որոնք իրականացնում 

են պետական գրանցում ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների 

համար (Համաձայնագրի հոդվ. 6) և այլն: 
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5.  Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ Արձանագրությամբ Հայաս-

տանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունները համահունչ են Սահմա-

նադրության 13-րդ հոդվածով ամրագրված՝ միջազգային իրավունքի հիման վրա բոլոր 

պետությունների հետ բարիդրացիական, փոխշահավետ հարաբերությունների հաս-

տատմանն ուղղված՝ արտաքին քաղաքականության իրականացման նպատակներին: 

 
Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Սահմանադրության 

168-րդ հոդվածի 3-րդ կետով, 170-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերով, «Սահմանա-

դրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 63, 64 և 74-րդ հոդված-

ներով՝ Սահմանադրական դատարանը Ո Ր Ո Շ Ե Ց . 

 

1. 2018 թվականի հունիսի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության կողմից ստորա-

գրված՝ «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Տրանսպորտային միջոցի անձնագրի 

(տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի անձնագրի) և ինքնագնաց մեքենայի ու 

տեխնիկայի այլ տեսակների անձնագրի միասնական ձևերի ներդրման և էլեկտրոնա-

յին անձնագրերի համակարգերի կազմակերպման մասին» 2014 թվականի օգոստոսի 

15-ի համաձայնագրին միանալու մասին» արձանագրությամբ (կից վերապահումով) 

ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են Սահմանադրությանը: 

 2. Սահմանադրության 170-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սույն որոշումը 

վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ 

 

 
  ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ                                                                               Ա. ԴԻԼԱՆՅԱՆ 
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