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«Եվրասիական տնտեսական 

միության մասին» պայմանագրի 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագիրն ուժի մեջ 

մտնելու կապակցությամբ Մաքսային միության եւ Միասնական տնտեսական 

տարածքի ձեւավորման շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագրերի 

գործողությունը դադարելու մասին 

 

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագիրը (այսուհետ՝ 

Պայմանագիր) ուժի մեջ մտնելու կապակցությամբ դադարում է Մաքսային միության 

եւ միասնական տնտեսական տարածքի ձեւավորման շրջանակներում կնքված 

հետեւյալ միջազգային պայմանագրերի գործողությունը: 

 

I. Միջազգային պայմանագրեր, որոնց գործողությունը դադարում է 

Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 

1.  «Միասնական մաքսային տարածք ստեղծելու եւ Մաքսային միություն 

ձեւավորելու մասին» 2007 թվականի հոկտեմբերի 6-ի պայմանագիր: 

2.  «Մաքսային միության իրավապայմանագրային բազայի ձեւավորմանն 

ուղղված միջազգային պայմանագրերն ուժի մեջ մտնելու, դրանցից դուրս գալու եւ 

դրանց միանալու կարգի մասին» 2007 թվականի հոկտեմբերի 6-ի 

արձանագրություն: 

3.  «Մաքսային միության ապրանքների արտաքին եւ փոխադարձ առեւտրի 

վերաբերյալ մաքսային վիճակագրություն վարելու մասին» 2008 թվականի 

հունվարի 25-ի համաձայնագիր: 



4.  «Միասնական մաքսասակագնային կարգավորման մասին» 2008 թվականի 

հունվարի 25-ի համաձայնագիր: 

5.  «Երրորդ երկրների նկատմամբ ոչ սակագնային կարգավորման 

միասնական միջոցների մասին» 2008 թվականի հունվարի 25-ի համաձայնագիր:  

6.  «Երրորդ երկրների նկատմամբ հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման 

եւ փոխհատուցման միջոցներ կիրառելու մասին» 2008 թվականի հունվարի 25-ի 

համաձայնագիր: 

7.  «Ապրանքների արտահանման եւ ներմուծման ժամանակ անուղղակի 

հարկերի գանձման սկզբունքների, աշխատանքների իրականացման, Մաքսային 

միությունում ծառայություններ մատուցելու մասին» 2008 թվականի հունվարի 25-ի 

համաձայնագիր: 

8.  «Սակագնային արտոնությունների տրամադրման մասին» 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 12-ի արձանագրություն: 

9.  «Մաքսային միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների 

մաքսային արժեքի որոշման կանոնների միանման կիրառումն ապահովելու մասին» 

2008 թվականի դեկտեմբերի 12-ի արձանագրություն: 

10.  «Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության եւ 

Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային մարմինների միջեւ ապրանքների մաքսային 

արժեքի որոշման եւ հսկողության համար անհրաժեշտ տեղեկությունների 

փոխանակման մասին» 2008 թվականի դեկտեմբերի 12-ի արձանագրություն: 

11.  «Բացառիկ դեպքերում միասնական մաքսային սակագնի դրույքաչափերից 

տարբերվող ներմուծման մաքսատուրքերի դրույքաչափերի կիրառման պայմանների 

եւ կարգի մասին» 2008 թվականի դեկտեմբերի 12-ի արձանագրություն: 

12.  «Մաքսային ընթացակարգերի եւ մաքսային ռեժիմների տեսակների 

մասին» 2008 թվականի դեկտեմբերի 12-ի համաձայնագիր։ 



13.  «Մաքսային միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների 

մաքսային արժեքի հայտարարագրման կարգի մասին» 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 12-ի համաձայնագիր: 

14.  «Ապրանքների հայտարարագրման կարգի մասին» 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 12-ի համաձայնագիր: 

15.  «Մաքսային միության մասնակից պետություններում մաքսային վճարների 

հաշվարկման եւ վճարման կարգի մասին» 2008 թվականի դեկտեմբերի 12-ի 

համաձայնագիր: 

16.  «Մաքսային միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների 

մաքսային արժեքի որոշման ճշգրտության նկատմամբ հսկողության իրականացման 

կարգի մասին» 2008 թվականի դեկտեմբերի 12-ի համաձայնագիր: 

17.  «Մաքսային միության մասնակից պետություններում մաքսային 

ձեւակերպման եւ մաքսային հսկողության կարգի մասին» 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 12-ի համաձայնագիր:  

18.  «Մաքսային միության հանձնաժողովի քարտուղարության մասին» 2008 

թվականի դեկտեմբերի 12-ի համաձայնագիր: 

19.  «Սակագնային քվոտաներ կիրառելու պայմանների եւ մեխանիզմների 

մասին» 2008 թվականի դեկտեմբերի 12-ի համաձայնագիր: 

20.  «Երրորդ երկրների նկատմամբ Միասնական մաքսային տարածքում 

ապրանքների արտաքին առեւտուրը կարգավորող միջոցներ սահմանելու եւ դրանք 

կիրառելու մասին» 2009 թվականի հունիսի 9-ի համաձայնագիր: 

21.  «Ապրանքների արտաքին առեւտրի ոլորտում լիցենզավորման կանոնների 

մասին» 2009 թվականի հունիսի 9-ի համաձայնագիր։ 

22.  «Մաքսային միությունում ապրանքների արտահանման եւ ներմուծման 

ժամանակ անուղղակի հարկերի գանձման եւ դրանց վճարման նկատմամբ 

հսկողություն իրականացնելու մեխանիզմների մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 

11-ի արձանագրություն։ 



23.  «Մաքսային միությունում աշխատանքների կատարման, ծառայությունների 

մատուցման ժամանակ անուղղակի հարկերի գանձման կարգի մասին» 2009 

թվականի դեկտեմբերի 11-ի արձանագրություն:  

24.  «Արտաքին առեւտրի վիճակագրության եւ փոխադարձ առեւտրի 

վիճակագրության տվյալների փոխանցման կարգի մասին» 2009 թվականի 

դեկտեմբերի 11-ի արձանագրություն:  

25.  «Մաքսային միության հանձնաժողովի մաքսային վիճակագրության 

կենտրոնի կարգավիճակի մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 11–ի 

արձանագրություն:  

26.  «Համապատասխանության գնահատման (հավաստման) աշխատանքներ 

իրականացնող սերտիֆիկացման (համապատասխանության գնահատման 

(հավաստման)) մարմինների եւ փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) 

հավատարմագրման մարմինների փոխադարձ ճանաչման մասին» 2009 թվականի 

դեկտեմբերի 11-ի համաձայնագիր: 

27.  «Մաքսային միության մաքսային տարածքում համապատասխանության 

պարտադիր գնահատման (հավաստման) ենթակա արտադրանքի շրջանառության 

մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի համաձայնագիր:  

28.  «Անասնաբուժասանիտարական միջոցների իրականացման մասին» 

Մաքսային միության 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի համաձայնագիր:  

29.  «Բույսերի կարանտինի մասին» Մաքսային միության 2009 թվականի 

դեկտեմբերի 11-ի համաձայնագիր:  

30.  «Սանիտարական միջոցների իրականացման մասին» Մաքսային միության 

2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի համաձայնագիր:  

31.  ««Մաքսային միությունում ապրանքների ներմուծման եւ արտահանման, 

աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման ժամանակ 

անուղղակի հարկերի գանձման սկզբունքների մասին» 2008 թվականի հունվարի 



25-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2009 թվականի 

դեկտեմբերի 11-ի արձանագրություն: 

32.  «Մաքսային միությունում ներմուծման մաքսատուրքերի (համարժեք 

ազդեցություն ունեցող այլ մաքսատուրքերի, հարկերի եւ գանձումների) հաշվեգրման 

եւ բաշխման կարգի սահմանման եւ կիրառման մասին» 2010 թվականի մայիսի 20-ի 

համաձայնագիր: 

33.  ««Բույսերի կարանտինի մասին» Մաքսային միության 2009 թվականի 

դեկտեմբերի 11-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2010 

թվականի մայիսի 21-ի արձանագրություն:  

34.  ««Անասնաբուժասանիտարական միջոցների իրականացման մասին» 

Մաքսային միության 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի համաձայնագրում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» 2010 թվականի մայիսի 21-ի 

արձանագրություն: 

35.  ««Սանիտարական միջոցների իրականացման մասին» Մաքսային 

միության 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի համաձայնագրում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 2010 թվականի մայիսի 21-ի արձանագրություն: 

36.  «Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածքից գործառութային 

ռեժիմի առանձին ժամանակավոր բացառումների մասին» 2010 թվականի հուլիսի 5-

ի արձանագրություն: 

37.  «Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածքում արտաքին եւ 

փոխադարձ առեւտրում էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման ժամանակ 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառության մասին» 2010 թվականի 

սեպտեմբերի 21-ի համաձայնագիր: 

38.  «Մաքսային միության արտաքին եւ փոխադարձ առեւտրի ինտեգրված 

տեղեկատվական համակարգի ստեղծման, գործունեության եւ զարգացման մասին» 

2010 թվականի սեպտեմբերի 21-ի համաձայնագիր: 



39.  «Բելառուսի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում 

եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում տեխնիկական կանոնակարգման միասնական 

սկզբունքների եւ կանոնների մասին» 2010 թվականի նոյեմբերի 18-ի 

համաձայնագիր: 

40.  «Երրորդ երկրների նկատմամբ հատուկ պաշտպանական, 

հակագնագցման եւ փոխհատուցման միջոցների կիրառմանը նախորդող 

ուսումնասիրություն իրականացնող մարմին տվյալներ, այդ թվում՝ կոնֆիդենցիալ 

տեղեկություններ տրամադրելու կարգի մասին» 2010 թվականի նոյեմբերի 19-ի 

արձանագրություն։ 

41.  «Անցումային շրջանի ընթացքում հատուկ պաշտպանական, 

հակագնագցման եւ փոխհատուցման միջոցների կիրառման կարգի մասին» 2010 

թվականի նոյեմբերի 19-ի համաձայնագիր: 

42.  «Միգրանտ աշխատողների եւ նրանց ընտանիքի անդամների իրավական 

կարգավիճակի մասին» 2010 թվականի նոյեմբերի 19-ի համաձայնագիր: 

43.  «Էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում բնական մենաշնորհների 

ծառայությունների հասանելիության ապահովման, այդ թվում՝ գնագոյացման եւ 

սակագնային քաղաքականության հիմքերի մասին» 2010 թվականի նոյեմբերի 19-ի 

համաձայնագիր: 

44.  «Պետական (մունիցիպալ) գնումների մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 

9-ի համաձայնագիր: 

45.  «Գյուղատնտեսության պետական աջակցության միասնական կանոնների 

մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագիր: 

46.  «Արդյունաբերական սուբսիդիաներ տրամադրելու միասնական 

կանոնների մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագիր: 

47.  «Մրցակցության միասնական սկզբունքների եւ կանոնների մասին» 2010 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագիր: 



48.  «Բնական մենաշնորհ ունեցող սուբյեկտների գործունեության 

կարգավորման միասնական սկզբունքների եւ կանոնների մասին» 2010 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագիր: 

49.  «Մտավոր սեփականության իրավունքների պահպանության եւ 

պաշտպանության ոլորտում կարգավորման միասնական սկզբունքների մասին» 

2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագիր:  

50.  «Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության եւ 

Ռուսաստանի Դաշնության նավթի ու նավթամթերքի ընդհանուր շուկաների 

կազմակերպման, կառավարման, գործունեության եւ զարգացման կարգի մասին» 

2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագիր:  

51.  «Գազատրանսպորտային համակարգերով գազի փոխադրման ոլորտում 

բնական մենաշնորհների ծառայությունների հասանելիության ապահովման, այդ 

թվում՝ գնագոյացման եւ սակագնային քաղաքականության հիմքերի մասին» 2010 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագիր: 

52.  «Երկաթուղային տրանսպորտի ծառայությունների հասանելիությունը, այդ 

թվում՝ սակագնային քաղաքականության հիմունքները կարգավորելու մասին» 2010 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագիր: 

53.  «Համաձայնեցված մակրոտնտեսական քաղաքականության մասին» 2010 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագիր: 

54.  «Արժութային քաղաքականության համաձայնեցված սկզբունքների մասին» 

2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագիր:  

55.  «Կապիտալի ազատ տեղաշարժն ապահովելու նպատակով ֆինանսական 

շուկաներում պայմաններ ստեղծելու մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի 

համաձայնագիր: 

56.  «Միասնական տնտեսական տարածքի մասնակից պետություններում 

ծառայությունների առեւտրի եւ ներդրումների մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 

9-ի համաձայնագիր: 



57.  «Մաքսային միության արտաքին սահմանին տրանսպորտային 

(ավտոմոբիլային) հսկողություն իրականացնելու մասին» 2011 թվականի հունիսի 22-

ի համաձայնագիր: 

58.  ««Երրորդ երկրների նկատմամբ հատուկ պաշտպանական, 

հակագնագցման եւ փոխհատուցման միջոցներ կիրառելու մասին» 2008 թվականի 

հունվարի 25–ի համաձայնագրում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու 

մասին» 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի արձանագրություն: 

59.  «Ներկրման մաքսատուրքերի վճարման հետ կապված տեղեկությունների 

փոխանակման կարգի մասին» 2011 թվականի հոկտեմբերի 19-ի արձանագրություն: 

60.  «Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մասին» 2011 թվականի 

նոյեմբերի 18-ի պայմանագիր:  

61.  ««Արժութային քաղաքականության համաձայնեցված սկզբունքների 

մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի մասնակից 

պետությունների՝ արժութային վերահսկողություն իրականացնող լիազոր 

մարմինների փոխգործակցության մասին» 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի 

պայմանագիր: 

62.  «Վիճակագրության ոլորտում տեղեկատվական համագործակցության 

մասին» 2013 թվականի մայիսի 29-ի համաձայնագիր: 

63.  ««Միասնական մաքսային սակագնի դրույքաչափերից տարբեր` բացառիկ 

դեպքերում կիրառվող ներմուծման մաքսատուրքերի դրույքաչափերի պայմանների 

եւ կիրառման կարգի մասին» 2008 թվականի դեկտեմբերի 12–ի արձանագրության 

մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» 2012 թվականի օգոստոսի 24-ի 

արձանագրություն: 

64.  ««Սակագնային քվոտաներ կիրառելու պայմանների եւ մեխանիզմի 

մասին» 2008 թվականի դեկտեմբերի 12–ի համաձայնագրում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 2013 թվականի հունիսի 21-ի արձանագրություն: 



65.  ««Միասնական մաքսասակագնային կարգավորման մասին» 2008 

թվականի հունվարի 25-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

2013 թվականի սեպտեմբերի 25-ի արձանագրություն:  

 

II. Պայմանագրի 102-րդ հոդվածի համաձայն՝ Հանձնաժողովի 

համապատասխան որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետեւյալ միջազգային 

պայմանագրերի գործողությունը դադարելը 

1.  «Ապրանքների ծագման երկիրը որոշելու միասնական կանոնների մասին» 

2008 թվականի հունվարի 25-ի համաձայնագիր: 

2.  «Մաքսային միության սակագնային արտոնությունների միասնական 

համակարգի մասին» 2008 թվականի դեկտեմբերի 12-ի արձանագրություն:  

3.  «Զարգացող եւ առավել թույլ զարգացած երկրների ապրանքների ծագումը 

որոշելու կանոնների մասին» 2008 թվականի դեկտեմբերի 12-ի համաձայնագիր: 

 

______________ 


