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Քաղ. Երևան                      26 հոկտեմբերի 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)՝ 

ՀՀ կառավարության ներկայացուցիչ` Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմի-

կայի նախարար Վ. Քերոբյանի,  

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 «Եվրասիական տնտեսական 

միության շրջանակներում Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական 

կանոնակարգերով չկանոնակարգվող արտադրանքի շրջանառության կարգի և տվյալ 

արտադրանքի անվտանգության ապահովման կանոնների մասին» համաձայնագրում 

ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության 

հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը: 
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ՀՀ կառավարությունն իր` 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1335-Ա որոշմամբ 

հավանություն է տվել «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում Եվրա-

սիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերով չկանոնակարգվող 

արտադրանքի շրջանառության կարգի և տվյալ արտադրանքի անվտանգության ապա-

հովման կանոնների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը և որոշել է այդ համաձայնագրում 

ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության 

հարցով դիմել Սահմանադրական դատարան:  

Գործի քննության առիթը ՀՀ կառավարության՝ 2021 թվականի օգոստոսի 24-ին 

Սահմանադրական դատարան մուտքագրված դիմումն է։ 

Ուսումնասիրելով վերոնշյալ համաձայնագիրը, Կառավարության ներկայացուցչի 

գրավոր բացատրությունը և գործում առկա մյուս փաստաթղթերը՝ Սահմանադրական 

դատարանը  Պ Ա Ր Զ Ե Ց. 

 
1. «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում Եվրասիական տնտե-

սական միության տեխնիկական կանոնակարգերով չկանոնակարգվող արտադրանքի 

շրջանառության կարգի և տվյալ արտադրանքի անվտանգության ապահովման 

կանոնների մասին» համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր)  ստորագրվել է 

Մոսկվայում 2020 թվականի փետրվարի 3-ին՝ Եվրասիական տնտեսական միու-                

թյան (այսուհետ` Միություն) շրջանակներում միասնական ցանկում չընդգրկված, 

ինչպես նաև միասնական ցանկում ընդգրկված, սակայն դրանց կապակցությամբ 

տեխնիկական կանոնակարգեր չընդունված արտադրանքի շրջանառության կարգը                

և  անվտանգության  ապահովման  կանոնները  սահմանելու  նպատակով1: 

1 Հայասատանի Հանրապետությունը «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի 
մայիսի 29-ի պայմանագրին միացել է «2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում ստորագրված՝ Հա-
յաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի  29-ի 
պայմանագրին միանալու մասին» պայմանագրով, որը ՀՀ կողմից վավերացվել է  Ազգային Ժողովի 2014 
թվականի դեկտեմբերի 4-ի  ԱԺՈ-132-Ն որոշմամբ (ՍԴՈ-1175): 
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Համաձայնագիրն ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության, Բելառուսի 

Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության, Ղրղզստանի Հանրապետու-

թյան և Ռուսաստանի Դաշնության կողմից: 

 
2. Համաձայնագրով սահմանվում են Միության շրջանակներում այն արտա-

դրանքի շրջանառության կարգը և անվտանգության ապահովման կանոնները, որն 

ընդգրկված չէ արտադրանքի միասնական ցանկում, որի նկատմամբ Միության 

շրջանակներում սահմանվում են պարտադիր պահանջներ (այսուհետ՝ միասնական 

ցանկ), ինչպես նաև այն արտադրանքի շրջանառության կարգը և անվտանգության 

ապահովման կանոնները, որն ընդգրկված է միասնական ցանկում, որի մասով, 

սակայն, Միության տեխնիկական կանոնակարգեր չեն ընդունվել կամ ուժի մեջ չեն 

մտել՝ բացառությամբ Համաձայնագրի 1-ին հոդվածի 2-րդ կետում նշված արտա-

դրանքի:  

Համաձայնագրի 1-ին հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն՝ դրա դրույթները չեն 

կիրառվում, մասնավորապես` պաշտպանության և անվտանգության շահերի ապահով-

ման համար, այդ թվում` պետական պաշտպանական պատվերով մատակարարվող, 

պաշտպանական արտադրանքի (աշխատանքների, ծառայությունների), պետական 

գաղտնիք (պետական գաղտնիքներ) կազմող կամ անդամ պետությունների օրենսդրու-

թյան համապատասխան պահպանվող, սահմանափակ հասանելիություն ունեցող այլ 

տեղեկատվության շարքին դասվող տեղեկությունների պաշտպանության նպատակ-

ներով օգտագործվող արտադրանքի (աշխատանքների, ծառայությունների), այն արտա-

դրանքի (աշխատանքների, ծառայությունների), որի վերաբերյալ տեղեկությունները 

պետական գաղտնիք (պետական գաղտնիքներ) են կազմում, այն արտադրանքի 

(աշխատանքների, ծառայությունների) և օբյեկտների, որոնց համար սահմանվում են 

ատոմային էներգիայի օգտագործման ոլորտում անվտանգության ապահովման հետ 

կապված պահանջներ, ինչպես նաև նշված արտադրանքի և օբյեկտների նախագծման 

(ներառյալ հետազննությունը),  կառուցման, մոնտաժման, կարգաբերման, շահագործ-

ման, պահման, փոխադրման, իրացման, ուտիլիզացման, թաղման գործընթացների, 

ինչպես նաև օգտագործված արտադրանքի, դեղամիջոցների, բժշկական ապրանքների 

(բժշկական նշանակության ապրանքների և բժշկական տեխնիկայի) նկատմամբ։ 
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 Համաձայնագիրը չի տարածվում սանիտարական, անասնաբուժասանիտա-

րական և կարանտինային բուսասանիտարական միջոցների կիրառման հետ կապված 

իրավահարաբերությունների վրա։ 

 
3. Համաձայնագրի 1-ին հոդվածի 1-ին կետում նշված արտադրանքի անվտան-

գությունն ապահովվում է իրավաբանական անձանց կամ որպես անհատ ձեռնարկատե-

րեր գրանցված ֆիզիկական անձանց, նրանց լիազորված ներկայացուցիչների, այդ թվում՝ 

արտադրողների, արտադրողների կողմից լիազորված անձանց ու արտադրանքի արտա-

դրությունը և (կամ) իրացումն իրականացնող ներմուծողների կողմից՝ արտադրանքի 

կենսական պարբերաշրջանի բոլոր փուլերում (նախագծման (ներառյալ հետազննում-

թյունը), արտադրման, կառուցման, մոնտաժման, կարգաբերման, շահագործման, պահ-

պանման, փոխադրման, իրացման և ուտիլիզացման ժամանակ), անդամ պետություն-

ների օրենսդրությանը համապատասխան՝ հաշվի առնելով Համաձայնագիրը: 

Վտանգավոր արտադրանքը Միության շրջանակներում շրջանառության մեջ 

դնելու և դրա շրջանառության համար պատասխանատվությունը սահմանվում է 

անդամ պետությունների օրենսդրության համապատասխան։  

 
4. Համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետությունը, փոխադարձության 

հիման վրա, ստանձնում է մասնավորապես հետևյալ պարտավորությունները. 

ա) ապահովել, որ Համաձայնագրի 1-ին հոդվածի 1-ին կետում նշված արտա-

դրանքի մշակման (նախագծման) դեպքում կիրառվեն տեխնիկական այնպիսի լուծում-

ներ, որոնք թույլ են տալիս սահմանել արտադրանքի անվտանգությունն ապահովող 

հատկությունները (ցուցանիշները, բնութագրերը), անհրաժեշտության դեպքում նախա-

տեսվեն հնարավոր ռիսկերից պաշտպանություն ապահովող անվտանգության համա-

կարգեր (տարրեր), և (կամ) ներկայացվեն արտադրանքի շահագործման (օգտագործ-

ման, կիրառման) անվտանգ պայմանների մասին տեղեկություններ, այդ թվում՝ 

առանձնապես խոցելի սպառողների առանձին կատեգորիաների համար, որոնց հա-

մար այդ արտադրանքի շահագործումը (օգտագործումը, կիրառումը) կարող է ռիսկ 

պարունակել  (Հոդված 4, կետ 1), 

բ) ապահովել Համաձայնագրի 1-ին հոդվածի 1-ին կետում նշված արտադրանքի 
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արտադրության դեպքում անվտանգության կանոնների (ցուցանիշների, բնութագրերի) 

կայունությունը՝ այդ արտադրանքի մշակման (նախագծման) ժամանակ սահմանված 

մակարդակով (Հոդված 4, կետ 2), 

գ) ապահովել Համաձայնագրի 1-ին հոդվածի 1-ին կետում նշված արտադրանքի՝ 

Միության շրջանակներում շրջանառության դեպքում՝ արտադրանքի անվտանգության 

կանոնների (ցուցանիշների, բնութագրերի) պահպանումը՝ այդ արտադրանքի մշակ-

ման (նախագծման) և արտադրման ժամանակ սահմանված մակարդակով` հաշվի 

առնելով պիտանելիության  ժամկետը (ծառայության ժամկետը) (Հոդված 4, կետ 3), 

դ) ապահովել, որ միասնական ցանկում չընդգրկված արտադրանքի, ինչպես նաև 

միասնական ցանկում ընդգրկված այն արտադրանքի անվտանգության ապահովման 

նպատակով, որի նկատմամբ ՀՀ օրենսդրության համապատասխան անվտանգության 

պարտադիր պահանջներ սահմանված չեն, արտադրողը (արտադրողի կողմից լիա-

զորված անձը) հիմք ընդունի արտադրանքի բնութագրերի հաշվարկման անհրա-

ժեշտությունը (ներառյալ դրա բաղադրությունը), փաթեթվածքին ներկայացվող պա-

հանջները, դրա շահագործման (օգտագործման, կիրառման) հրահանգի (ձեռնարկի)  

և, անհրաժեշտության դեպքում, դրա մոնտաժման, գործարկման, կարգավորման, և 

փորձարարական  գործարկման հրահանգի առկայությունը, տվյալ արտադրանքն այլ 

արտադրանքի հետ համատեղ օգտագործելու հնարավորության մասին տեղեկատվու-

թյան կամ հիմնավորված ենթադրությունների առկայության դեպքում՝ այլ արտա-

դրանքի վրա տվյալ արտադրանքի ազդեցության մասին տեղեկությունները (Հոդված 5, 

կետ 1, ենթակետեր ա, բ), 

ե) ապահովել, որ միասնական ցանկում չընդգրկված արտադրանքի, ինչպես նաև 

միասնական ցանկում ընդգրկված այն արտադրանքի անվտանգության ապահովման 

նպատակով, որի նկատմամբ ՀՀ օրենսդրության համապատասխան անվտանգության 

պարտադիր պահանջներ սահմանված չեն, արտադրողը (արտադրողի կողմից լիա-

զորված անձը) հիմք ընդունի ձեռք բերողին (սպառողին) արտադրանքի և դրա 

մակնշման մասին տեղեկություններ, ինչպես նաև դրա շահագործման (օգտագործման, 

կիրառման), ուտիլիզացման վերաբերյալ հրահանգ և (կամ) այլ ցուցումներ տրա-

մադրելու, այդ թվում՝ տվյալ արտադրանքի վերաբերյալ այլ տեղեկություններ տրամա-
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դրելու անհրաժեշտությունը (ներառյալ առանձին դեպքերում պիտանելիության 

ժամկետում (ծառայության ժամկետում) դրա օգտագործման վերաբերյալ ուղեցույցները 

և (կամ) սահմանափակումները, ինչպես նաև հնարավոր այն ռիսկերի վերաբերյալ 

տեղեկությունները, որոնք կարող են պարունակել արտադրանքի մոնտաժը, կարգա-

բերումը, շահագործումը (օգտագործումը, կիրառումը)) և, անհրաժեշտության դեպքում, 

այդ ռիսկերի վերացման ուղիները, արտադրանքը ոչ ըստ նշանակության կիրառելու 

հնարավորության մասին հիմնավորված ենթադրությունները, երբ այդ կիրառումը 

կարող է ռիսկ պարունակել, ինչպես նաև սպառողների առանձին կատեգորիաների 

(երեխաների, հղի կանանց, կերակրող մայրերի, հաշմանդամների) կողմից արտա-

դրանքի շահագործման (օգտագործման, կիրառման) մասին տեղեկություններ տրա-

մադրելու անհրաժեշտությունը (Հոդված 5, կետ 1, ենթակետեր գ, դ, ե), 

զ) երաշխավորել, որ արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը) կա-

պահովի Համաձայնագրի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետում նշված արտադրանքի անվտան-

գությունը, դրա համապատասխանությունը մակնշման մեջ հայտարարված հատկու-

թյուններին և արտադրողի կողմից ձեռք բերողին (սպառողին) տրամադրված հիմնա-

կան սպառողական հատկությունների և արտադրանքի անվտանգության վերաբերյալ 

տեղեկություններին (արտադրողի կողմից սահմանված՝ արտադրանքի պիտանելիու-

թյան ժամկետի (ծառայության ժամկետի) ընթացքում արտադրողի կողմից սահման-

ված շահագործման (օգտագործման, կիրառման) վերաբերյալ ուղեցույցները (նշում-

ները) և (կամ) սահմանափակումները պահպանելու պայմանով) (Հոդված 5, կետ 2), 

է) ապահովել, որ Համաձայնագրի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետում նշված արտադրան-

քի շահագործման (օգտագործման, կիրառման) անվտանգությունն ապահովելու, դա 

պահպանելու, փոխադրելու և ուտիլիզացնելու նպատակներով վաճառողը (ներմուծողը) 

պահպանի արտադրողի կողմից սահմանված պայմանները և ձեռք բերողին (սպա-

ռողին) տեղեկացնի դրանց մասին, այդ թվում՝ արտադրանքն ուղեկցող փաստաթղթե-

րում, դրա մակնշման մեջ դրանք ներառելու միջոցով կամ այլ եղանակով (Հոդված 5, 

կետ 4), 

ը) ուղարկել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով Համաձայնագրի 6-րդ 

հոդվածի 1-ին կետում նշված արտադրանքի նկատմամբ անվտանգության պարտադիր 
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պահանջների, նշված պահանջներին այդ արտադրանքի համապատասխանության 

գնահատման ձևերի մասին, ինչպես նաև այդ արտադրանքի (նշելով այդ արտա-

դրանքի անվանումները և անվտանգության պարտադիր պահանջներ սահմանող 

փաստաթղթերը) համապատասխանության գնահատում իրականացնող մարմինների 

մասին տեղեկությունները (Հոդված 6, կետ 2, պարբերություն 1), 

թ) տեղեկացնել Անդամ պետություններին և Եվրասիական տնտեսական հանձնա-

ժողովին միասնական ցանկում ընդգրկված այն արտադրանքի համար շրջանառու-

թյան մեջ դնելու կանոնների և անվտանգության պարտադիր պահանջների սահման-

ման մասին, որի մասով Միության տեխնիկական կանոնակարգեր չեն ընդունվել կամ 

ուժի մեջ չեն մտել, ոչ ուշ, քան նշված նորմերն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 180 

օրացուցային օր առաջ (Հոդված 6, կետ 3), 

ժ) միասնական ցանկում չընդգրկված արտադրանքի, ինչպես նաև միասնական 

ցանկում ընդգրկված այն արտադրանքի անվտանգության ապահովման նպատակով, 

որի մասով, սակայն, Միության տեխնիկական կանոնակարգեր չեն ընդունվել կամ 

ուժի մեջ չեն մտել և ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան անվտանգության 

պարտադիր պահանջներ չեն սահմանվել, ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան, 

վտանգավոր արտադրանքի հայտնաբերման դեպքում միջոցներ կիրառել դրա 

շրջանառության հետ կապված վնաս հասցնելը կանխելու ուղղությամբ (այդ թվում՝ 

վտանգավոր արտադրանքն առգրավելու և հետ կանչելու ուղղությամբ) (Հոդված 7, 

կետ 1), 

ի) ապահովել արտադրանքի անվտանգության մշտադիտարկման անցկացումը, 

այդ թվում՝ իրականացնելով վտանգավոր արտադրանքի շրջանառության հետ կապ-

ված վնաս հասցնելու հայտնաբերված դեպքերի և մարդու կյանքի և (կամ) առողջու-

թյան, գույքի, շրջակա միջավայրի, կենդանիների ու բույսերի կյանքի և (կամ) առողջու-

թյան վրա բացասաբար անդրադառնալու և (կամ) դրանց վնաս հասցնելու ռիսկի 

աստիճանի վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքում ու վերլուծություն՝ ՀՀ օրենսդրու-

թյան համապատասխան (Հոդված 7, կետ 2, պարբերություն 1):  

 
5. Անդամ պետությունների միջև սույն Համաձայնագրի կիրառման և (կամ) 

մեկնաբանման հետ կապված վեճերը կարգավորվում են «Եվրասիական տնտեսական 
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միության մասին» պայմանագրով սահմանված կարգով։ 

 
6. Սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ Համաձայնագրով Հայաս-

տանի Հանրապետության կողմից ստանձնված պարտավորությունները համահունչ են 

Սահմանադրության 13-րդ հոդվածով ամրագրված՝ միջազգային իրավունքի հիման 

վրա բոլոր պետությունների հետ բարիդրացիական, փոխշահավետ հարաբերություն-

ների հաստատմանն ուղղված Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքա-

կանության իրականացման նպատակներին: 

 
Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Սահմանադրության 

168-րդ հոդվածի 3-րդ կետով, 170-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերով, ինչպես նաև 

«Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 63, 64 և 74-րդ 

հոդվածներով՝ Սահմանադրական դատարանը  Ո Ր Ո Շ Ե Ց.  

 
1. «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում Եվրասիական տնտե-

սական միության տեխնիկական կանոնակարգերով չկանոնակարգվող արտադրանքի 

շրջանառության կարգի և տվյալ արտադրանքի անվտանգության ապահովման կանոն-

ների մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունները համապատաս-

խանում 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 

 

26 հոկտեմբերի 2021 թվականի  
 ՍԴՈ-1615 
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