
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 

«Հայաստանի Հանրապետության՝ 

«Եվրասիական տնտեսական միության 

մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի 

պայմանագրին միանալու վերաբերյալ» 

պայմանագրի 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայաստանի Հանրապետության միանալու առնչությամբ՝ «Եվրասիական 

տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում եւ 

Մաքսային միության ու Միասնական տնտեսական տարածքի 

իրավապայմանագրային բազայի ձեւավորման շրջանակներում կնքված 

միջազգային պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին 

 

I. «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 

29-ի պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները  

1. «Ներմուծման մաքսատուրքերի (համարժեք այլ տուրքերի, հարկերի եւ 

հավաքագրումների) գումարները հաշվեգրելու եւ բաշխելու, դրանք որպես եկամուտ 

անդամ պետությունների բյուջեներ փոխանցելու կարգի վերաբերյալ» 

արձանագրության մեջ («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 

թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի 5-րդ հավելված)` 

12-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. 

«12. Յուրաքանչյուր անդամ պետության համար ներմուծման մաքսատուրքերի 

գումարների բաշխման նորմատիվները սահմանվում են հետեւյալ չափերով՝ 

Հայաստանի Հանրապետություն՝ 1,13%, 

Բելառուսի Հանրապետություն՝ 4,65%, 



Ղազախստանի Հանրապետություն՝ 7,25%, 

Ռուսաստանի Դաշնություն՝ 86,97%»: 

40-րդ կետում «Բելառուսի Հանրապետության համար» բառերը փոխարինել 

«Հայաստանի Հանրապետության համար` Երեւան քաղաքի ժամանակով, Բելառուսի 

Հանրապետության համար՝» բառերով: 

53-րդ կետում «Բելառուսի Հանրապետության պետական հսկողության 

կոմիտեն» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ 

պալատը, Բելառուսի Հանրապետության պետական հսկողության կոմիտեն» 

բառերով: 

2. «Ծառայությունների առեւտրի, հիմնադրման, գործունեության եւ 

ներդրումների իրականացման մասին» արձանագրության («Եվրասիական 

տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի 16-րդ 

հավելված) 2-րդ hավելվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ IV բաժնով. 

«IV. Հայաստանի Հանրապետություն 

1. Սուբսիդավորման 
իրավունք ունեն միայն 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսդրությանը 
համապատասխան 
հիմնադրված 
իրավաբանական անձինք՝ 
անկախ այն հանգամանքից, 
թե ով է կապիտալի 
սեփականատերը: 

23-րդ եւ 26-րդ 
կետեր 

«Հայաստանի 
Հանրապետության 
բյուջետային համակարգի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 1997 
թվականի հուլիսի 21–ի ՀՕ–
137 օրենք 

 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
Կառավարության 2003 
թվականի դեկտեմբերի 24-ի 
թիվ 1937-Ն որոշում 

2. Հողի նկատմամբ 
սեփականության իրավունքից 
չեն օգտվում օտարերկրյա 
քաղաքացիները եւ 
քաղաքացիություն չունեցող 
անձինք՝ բացառությամբ 
օրենքով նախատեսված 

23-րդ եւ 26-րդ 
կետեր 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
Սահմանադրություն  

 

Հայաստանի 
Հանրապետության հողային 



դեպքերի: 

 

Պետական եւ (կամ) 
մունիցիպալ սեփականություն 
հանդիսացող հողամասերի 
վարձակալության ժամկետը չի 
կարող գերազանցել 99 
տարին, բացառությամբ 
գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի, որոնց 
վարձակալության ժամկետը 
սահմանվում է մինչեւ 25 
տարի: 

օրենսգիրք 

3. Ընդերքօգտագործող 
կարող է լինել միայն 
իրավաբանական անձը, այդ 
թվում` օտարերկրյա 
պետության առեւտրային 
կազմակերպությունը: 

23-րդ եւ 26-րդ 
կետեր 

Հայաստանի 
Հանրապետության ընդերքի 
մասին օրենսգիրք 

4. Քարտեզագրությամբ, 
գեոդեզիայով, չափագրմամբ 
(հաշվառմամբ) եւ 
հողաշինարարությամբ կարող 
են զբաղվել միայն պետական 
լիազոր մարմնից 
որակավորման վկայական 
ստացած՝ Հայաստանի 
Հանրապետության 
քաղաքացիները։ 

23-րդ եւ 26-րդ 
կետեր 

«Գույքի նկատմամբ 
իրավունքների պետական 
գրանցման մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 1999 
թվականի ապրիլի 14–ի ՀՕ-
295 օրենք 

 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
Կառավարության 2011 
թվականի սեպտեմբերի 29-ի 
թիվ 1441-Ն որոշում»: 

 

3. «Ֆինանսական ծառայությունների մասին» արձանագրության մեջ 

(«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի 

պայմանագրի 17-րդ հավելված)՝  

նշված Արձանագրության 1-ին հավելվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 

IV բաժնով. 



«IV. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Ռիսկերի 
ապահովագրություն՝ կապված 

սահմանափակումներ 
չկան 

− − − 

միջազգային ծովային 
փոխադրումների հետ 

 

միջազգային առեւտրային 
օդային փոխադրումների հետ 

 

միջազգային առեւտրային՝ դեպի 
տիեզերք արձակումների հետ 

 

    

միջազգային ապահովագրության 
հետ, որն ամբողջությամբ կամ 
մասամբ ծածկում է՝ 

 

ֆիզիկական անձանց 
միջազգային փոխադրումը 

 

արտահանվող (ներմուծվող) 
բեռների եւ դրանք փոխադրող 
տրանսպորտային միջոցների 
միջազգային փոխադրումը՝ 
ներառյալ դրանից բխող 

    



պատասխանատվությունը,  

 

միջազգային տրանսպորտով 
ապրանքների փոխադրումը 

 

անհատական տրանսպորտային 
միջոցների անդրսահմանային 
տեղափոխման դեպքում 
պատասխանատվությունը, միայն 
պայմանագրերի եւ «Կանաչ 
քարտ» ապահովագրական 
վկայականների միջազգային 
համակարգին միանալուց հետո: 

 

2. Վերաապահովագրություն 
եւ ռետրոցեսիա 

 

սահմանափակումներ 
չկան 

− − − 

3. Ապահովագրական 
գործակալների եւ 
ապահովագրական բրոքերների 
ծառայություններ 

սահմանափակում չի թույլատրվում 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
տարածքում օտարերկրյա 
ապահովագրողների 
անունից 
ապահովագրության 
պայմանագրերի կնքման 
եւ տեղաբաշխման հետ 

«Ապահովագրության 
եւ 
ապահովագրական 
գործունեության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
2007 թվականի 
ապրիլի 9–ի ՀՕ–177-
Ն օրենք (հոդվածներ 

սահման-
ված չէ 



կապված 
ապահովագրական 
միջնորդություն 
(բացառությամբ սույն 
ցանկի 1-ին կետում 
թվարկված ոլորտների, 
ինչպես նաեւ 
բացառությամբ 
ապահովագրական 
բրոքերների կողմից 
վերաապահովագրության 
գծով միջնորդային 
գործունեություն 
իրականացնելու 
դեպքերի) 

 

89 եւ 91) 

4. Ապահովագրության 
օժանդակ ծառայություններ՝ 
ներառյալ խորհրդատվական եւ 
ակտուարական 
ծառայությունները, ռիսկի 
գնահատումը եւ պահանջների 
կարգավորման հետ կապված 
ծառայությունները 

 

սահմանափակումներ 
չկան 

− − −»
. 

 

նշված արձանագրության 2-րդ հավելվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ IV բաժնով. 



«IV. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Սահմանափա
կում՝ 17-րդ 
հավելվածի 6-րդ եւ 
11-րդ կետերի մասով  

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 
ֆինանսական ծառայություններ կարող են մատուցվել 
Հայաստանի Հանրապետությունում լիցենզավորված ու 
գրանցված եւ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կազմակերպական–
իրավական ձեւով հիմնադրված ֆինանսական 
կազմակերպությունների եւ (կամ) դրանց մասնաճյուղերի 
կողմից՝ բացառությամբ ապահովագրական 
գործակալների, որոնք գրանցվում եւ հաշվառվում են 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը 
համապատասխան 

«Ապահովագրության եւ 
ապահովագրական 
գործունեության մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 2007 
թվականի ապրիլի 9–ի ՀՕ–
177-Ն օրենք (հոդվածներ 8 
եւ 87), 

 

«Արժեթղթերի շուկայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 2007 
թվականի հոկտեմբերի 11–ի 
ՀՕ-195-Ն օրենք 
(հոդվածներ 28, 103 եւ 175), 

 

«Ներդրումային ֆոնդերի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 2010 
թվականի դեկտեմբերի 22–ի 
ՀՕ-245-Ն օրենք (հոդված 
52), 

 

«Բանկերի եւ բանկային 
գործունեության մասին» 

սահման-
ված չէ 



Հայաստանի 
Հանրապետության 1996 
թվականի հունիսի 30–ի ՀՕ-
68 օրենք (հոդված 12) 

2. Սահմանափա
կում՝ 17-րդ 
հավելվածի 6-րդ 
կետի մասով  

Օտարերկրյա բանկը, օտարերկրյա ապահովագրական 
ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային 
ընկերությունը եւ ներդրումային ֆոնդի օտարերկրյա 
կառավարիչը կարող են Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում մասնաճյուղ հիմնադրել Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից 
մասնաճյուղի լիցենզավորման եւ գրանցման միջոցով 

«Բանկերի եւ բանկային 
գործունեության մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 1996 
թվականի հունիսի 30–ի ՀՕ-
68 օրենք (հոդված 14), 

 

«Ապահովագրության եւ 
ապահովագրական 
գործունեության մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 2007 
թվականի ապրիլի 9–ի ՀՕ-
177-Ն օրենք (հոդված 47), 

 

«Արժեթղթերի շուկայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 2007 
թվականի հոկտեմբերի 11–ի 
ՀՕ-195-Ն օրենք (հոդված 
43), 

 

«Ներդրումային ֆոնդերի 

սահման-
ված չէ 



մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 2010 
թվականի դեկտեմբերի 22–ի 
ՀՕ-245-Ն օրենք (հոդված 
54), 

 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի 
կանոնակարգեր 1 (2005 
թվականի ապրիլի 12–ի թիվ 
145-Ն), 03/01 (2007 
թվականի հոկտեմբերի 30–
ի թիվ 344-Ն), 4/01 (2008 
թվականի հունվարի 15–ի 
թիվ 16-Ն) 

 

3. Սահմանափա
կում՝ 17-րդ 
հավելվածի 6-րդ 
կետի մասով  

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարման 
թույլտվություն կարող է տրվել Հայաստանի 
Հանրապետությունում ստեղծված այն կառավարչին, որն 
ունի՝ միջազգային ֆինանսական կազմակերպություն 
կամ ներդրումային ֆոնդերի (այդ թվում՝ 
կենսաթոշակային ֆոնդերի) կառավարման մեջ 
մասնագիտացված օտարերկրյա հեղինակավոր 
կազմակերպություն հանդիսացող առնվազն մեկ 
մասնակից (բաժնետեր): Ընդ որում, միջազգային 
ֆինանսական կազմակերպությանը 
(կազմակերպություններին) եւ (կամ) օտարերկրյա 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կենտրոնական բանկի 
կանոնակարգ 10/01 (2011 
թվականի մայիսի 2–ի թիվ 
116-Ն) (կետ 33) 

 

սահման-
ված չէ 



հեղինակավոր կազմակերպությանը 
(կազմակերպություններին) պետք է պատկանի 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծված՝ 
պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի 
կանոնադրական կապիտալի՝ ձայնի իրավունք տվող 
բաժնեմասի 50 տոկոսից ավելին, եւ այդ 
կազմակերպությունը (կազմակերպությունները) պետք է 
ունենա (ունենան) որոշիչ ձայնի իրավունք պարտադիր 
կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի 
ռազմավարությունը սահմանելիս, ինչպես նաեւ 
կառավարչի գործադիր մարմինը եւ ներքին հսկողության 
համակարգը ձեւավորելիս 

 

4. Սահմանափա
կում՝ 17-րդ 
հավելվածի 6-րդ 
կետի մասով  

Որպես արժեթղթերի պահառու կարող են հանդես գալ 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 
լիցենզավորված եւ գրանցված ներդրումային 
ընկերությունները, օտարերկրյա ներդրումային 
ընկերությունների մասնաճյուղերը եւ բանկերը: 

 

 

Որպես ներդրումային ֆոնդերի արժեթղթերի պահառու 
կարող է հանդես գալ միայն բանկը (Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում լիցենզավորված եւ 
գրանցված) 

«Արժեթղթերի շուկայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 2007 
թվականի հոկտեմբերի 11–ի 
ՀՕ-195-Ն օրենք (հոդված 
27), 

 

«Ներդրումային ֆոնդերի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 2010 
թվականի դեկտեմբերի 22–ի 
ՀՕ-245-Ն օրենք (հոդված 
86) 

 

սահման-
ված չէ 



5. Սահմանափա
կում՝ 17-րդ 
հավելվածի 6-րդ 
կետի մասով  

Կարգավորվող շուկայի օպերատորը (բորսա) եւ 
Կենտրոնական դեպոզիտարիան կարող են հիմնադրվել 
միայն բաժնետիրական ընկերության ձեւով  

«Արժեթղթերի շուկայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 2007 
թվականի հոկտեմբերի 11–ի 
ՀՕ-195-Ն օրենք 
(հոդվածներ 103 եւ 175) 

 

սահման-
ված չէ 

6. Սահմանափա
կում՝ 17-րդ 
հավելվածի 6-րդ 
կետի մասով  

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը 
համապատասխան Կենտրոնական դեպոզիտարիայի 
կարգավիճակ ստացած կազմակերպությունը միակ 
կազմակերպությունն է Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում, որն իրականացնում է Կենտրոնական 
դեպոզիտարիայի գործառույթներ` համաձայն 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության 

 

«Արժեթղթերի շուկայի 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 2007 
թվականի հոկտեմբերի 11–ի 
ՀՕ-195-Ն օրենք (հոդված 
175) 

սահման-
ված չէ 

7. Սահմանափա
կում՝ 17-րդ 
հավելվածի 6-րդ 
կետի մասով 

Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից 
բխող պատասխանատվության պարտադիր 
ապահովագրություն (ԱՊՊԱ) իրականացնող 
ապահովագրական ընկերությունների բյուրոն 
իրավաբանական անձանց միության կազմակերպական-
իրավական ձեւ ունեցող, շահույթ ստանալու նպատակ 
չհետապնդող կազմակերպություն է: Բյուրոյի 
գործունեության նպատակը տուժած անձանց շահերի 
պաշտպանությունն է եւ ԱՊՊԱ համակարգի 
կայունության ու զարգացման ապահովումը: Բյուրոն 
միակ ինքնակարգավորվող կազմակերպությունն է, 
որին, «Ավտոտրանսպորտային միջոցների 
օգտագործումից բխող պատասխանատվության 

«Ավտոտրանսպորտային 
միջոցների օգտագործումից 
բխող 
պատասխանատվության 
պարտադիր 
ապահովագրության մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 2010 
թվականի մայիսի 18-ի ՀՕ-
63-Ն օրենք (հոդվածներ 3 
եւ 28) 

սահման-
ված չէ 



պարտադիր ապահովագրության» մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի համաձայն, անդամակցում 
են ԱՊՊԱ իրականացնելու իրավունք ունեցող 
ապահովագրական ընկերությունները, իսկ նշված 
Օրենքով նախատեսված դեպքերում` նաեւ Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական բանկը: 

 

8. Սահմանափա
կում՝ 17-րդ 
հավելվածի 6-րդ 
կետի մասով 

Ավանդների պարտադիր երաշխավորում իրականացնող 
կազմակերպությունը շահույթ ստանալու նպատակ 
չհետապնդող իրավաբանական անձ է, որի հիմնադիրը 
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկն 
է: 

«Ֆիզիկական անձանց 
բանկային ավանդների 
հատուցումը 
երաշխավորելու մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 2004 
թվականի նոյեմբերի 24-ի 
ՀՕ-142-Ն օրենք (հոդված 
17) 

սահման-
ված չէ 

9. Սահմանափա
կում՝ 17-րդ 
հավելվածի 6-րդ 
կետի մասով  

Վարկային բյուրոն բաժնետիրական ընկերության 
կազմակերպական-իրավական ձեւով ստեղծված 
առեւտրային մասնագիտացված կազմակերպություն է, 
որը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական 
բանկի կողմից տրված լիցենզիայի հիման վրա իրավունք 
ունի իրականացնելու վարկային տեղեկատվության եւ 
դրա համար անհրաժեշտ այլ տվյալների հավաքման, 
վարկային պատմությունների կազմման, ձեւակերպման 
ու պահպանման եւ դրանց հիման վրա վարկային 
զեկույցի պատրաստման գործունեություն:  

«Վարկային 
տեղեկատվության 
շրջանառության եւ 
վարկային բյուրոների 
գործունեության մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 2008 
թվականի հոկտեմբերի 22-ի 
ՀՕ-185-Ն օրենք (հոդված 3) 

սահման-
ված չէ»: 



4. «Բնական մենաշնորհի սուբյեկտների գործունեության կարգավորման 

միասնական սկզբունքների եւ կանոնների մասին» արձանագրության մեջ 

(«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի 

պայմանագրի 20-րդ հավելված)՝ 

նշված արձանագրության 1-ին հավելվածում՝ 

ավելացնել «Հայաստանի Հանրապետություն» հինգերորդ վանդակ՝ ներառելով 

հետեւյալ տեքստը՝ 

2-րդ դիրքում՝ «Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայություններ», 

3-րդ դիրքում՝ «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի 

ծառայություններ», 

4-րդ դիրքում՝ «Երկաթուղու ենթակառուցվածքի օգտագործումն ապահովող 

ծառայություններ». 

նշված արձանագրության 2-րդ հավելվածում` 

ավելացնել «Հայաստանի Հանրապետություն» հինգերորդ վանդակ՝ ներառելով 

հետեւյալ տեքստը՝ 

1-ին դիրքում՝ «Բնական գազի փոխադրման ծառայություններ, բնական գազի 

բաշխման ծառայություններ, գազամատակարարման համակարգի օպերատորի 

ծառայություններ», 

5-րդ դիրքում՝ «Ոչ մրցակցային ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման 

ծառայություններ», 

ավելացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 10-րդ եւ 11-րդ դիրքեր՝ 

« 10.   Էլեկտրական էներգիայի 
բաշխման ծառայություններ 

 11.   Հաշվարկային կենտրոնի 
ծառայություններ 

»։

 



5. «Արդյունաբերական սուբսիդիաներ տրամադրելու միասնական կանոնների 

մասին» արձանագրության մեջ («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 

թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի 28-րդ հավելված)՝ 

2-րդ կետի երկրորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ․ 

««վարչատարածքային միավորներ»՝ Հայաստանի Հանրապետության, 

Բելառուսի Հանրապետության (ներառյալ Մինսկ քաղաքը) եւ Ղազախստանի 

Հանրապետության (ներառյալ Աստանա ու Ալմաթի քաղաքները) վարչատարածքային 

միավորները, Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտներն ու մունիցիպալ 

կազմավորումները.». 

նշված Արձանագրության hավելվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր՝ IV 

բաժնով. 

 

«IV. Հայաստանի Հանրապետություն 

Բավարար վերամշակման չափանիշների համաձայն
հայկական ճանաչված ապրանքների՝ մաքսատուրքերից եւ 
հարկերից ազատումն ազատ տնտեսական գոտիների 
տարածքներից ու ազատ պահեստների տարածքներից 
Մաքսային միության մաքսային տարածքի մյուս հատված 
արտահանելիս` համաձայն «Ազատ տնտեսական 
գոտիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2011 
թվականի հունիսի 18-ի օրենքի, «Ապրանքի ծագման երկրի 
հավաստագրի տրամադրման եւ փորձաքննության 
անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի 
դեկտեմբերի 30-ի թիվ 1772-Ն որոշման, «Մաքսային 
միության մաքսային տարածքում ազատ (հատուկ, 
առանձնահատուկ) տնտեսական գոտիների եւ «ազատ 
մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգի հետ կապված 
հարցերի շուրջ» 2010 թվականի հունիսի 18-ի 
համաձայնագրի ու «Ազատ պահեստների եւ «ազատ 
պահեստ» մաքսային ընթացակարգի մասին» 2010 
թվականի հունիսի 18-ի համաձայնագրի 

Մինչեւ 2017 
թվականի հունվարի 
1-ը»։ 



6.  «Գյուղատնտեսությանը տրամադրվող պետական աջակցության միջոցների 

մասին» արձանագրության («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 

թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի 29-րդ հավելված) 2-րդ հոդվածի երկրորդ 

պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. 

««վարչատարածքային միավորներ»՝ Հայաստանի Հանրապետության, 

Բելառուսի Հանրապետության (ներառյալ Մինսկ քաղաքը) եւ Ղազախստանի 

Հանրապետության (ներառյալ Աստանա եւ Ալմաթի քաղաքները) վարչատարածքային 

միավորները, Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտներն ու մունիցիպալ 

կազմավորումները.»: 

 

II. Մաքսային միության եւ Միասնական տնտեսական տարածքի 

իրավապայմանագրային բազայի ձեւավորման շրջանակներում կնքված 

միջազգային պայմանագրերում կատարվող փոփոխություններ 

7. «Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի մասին» 2009 թվականի 

նոյեմբերի 27-ի պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Մաքսային միության 

մաքսային օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 1-ին կետը «կազմված է» բառերից հետո լրացնել 

«Հայաստանի Հանրապետության,» բառերով: 

8. «Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների եւ 

մյուս պետական մարմինների միջեւ տեղեկատվության փոխանակմանը ներկայացվող 

պահանջների մասին» 2010 թվականի մայիսի 21-ի համաձայնագրի 4-րդ հոդվածը 

երկրորդ պարբերությունից հետո լրացնել հետեւյալ պարբերությամբ. 

«Հայաստանի Հանրապետության կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության 

ֆինանսների նախարարությունը,»: 

9. «Մաքսատուրքերի վճարման ժամկետների փոփոխման հիմքերի, 

պայմանների եւ կարգի մասին» 2010 թվականի մայիսի 21-ի համաձայնագրի 4-րդ 

հոդվածի 1-ին կետի երկրորդ պարբերության «Բելառուսի Հանրապետությունում» 



բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետությունում, Բելառուսի 

Հանրապետությունում» բառերով: 

10. «Մաքսային միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների եւ 

տրանսպորտային միջոցների մասին նախնական տեղեկություններ փոխանակելու եւ 

ներկայացնելու վերաբերյալ» 2010 թվականի մայիսի 21-ի համաձայնագրի 1-ին 

հոդվածի երկրորդ պարբերությունը «մաքսային մարմին`» բառերից հետո լրացնել 

«Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն,» բառերով: 

11. ««Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան 

փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ սահմանված մաքսատուրքերի, հարկերի 

վճարման ապահովում տրամադրելուն առնչվող որոշ հարցերի, այդ ապրանքների 

նկատմամբ սահմանված մաքսատուրքերի, հարկերի բռնագանձման 

առանձնահատկությունների եւ բռնագանձված գումարները փոխանցելու կարգի 

մասին» 2010 թվականի մայիսի 21-ի համաձայնագրում. 

2-րդ հոդվածի` 

հինգերորդ պարբերությունը ««կենտրոնական մաքսային մարմիններ»՝» 

բառերից հետո լրացնել «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարություն,» բառերով, 

վեցերորդ պարբերությունը ««Կողմերի պետական մարմիններ»՝» բառերից հետո 

լրացնել «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական պետական մարմիններ,» 

բառերով, 

9-րդ հոդվածի չորրորդ պարբերությունը «հարկերը» բառերից հետո լրացնել 

«Հայաստանի Հանրապետությունում,» բառերով,  

2-րդ հավելվածում «<*>» նշանով ծանոթագրությունը շարադրել հետեւյալ 

բովանդակությամբ. 



«<*> Այն դեպքում, երբ հավաստագիրը գրանցող մաքսային մարմինը 

Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինն է, Բելառուսի Հանրապետության 

մաքսային մարմինը կամ Ղազախստանի Հանրապետության մաքսային մարմինը, այդ 

մաքսային մարմնի ծածկագիրը նշվում է` հաշվի առնելով հետեւյալ 

առանձնահատկությունները՝  

Հայաստանի Հանրապետության համար՝ 051000, այնուհետեւ` մաքսային 

մարմնի ծածկագիրը` մաքսային մարմինների դասակարգչի համաձայն (05100000), 

Բելառուսի Հանրապետության համար՝ 112, այնուհետեւ` մաքսային մարմնի 

ծածկագիրը` մաքսային մարմինների դասակարգչի համաձայն (11200000), 

Ղազախստանի Հանրապետության համար՝ 398, այնուհետեւ` մաքսային մարմնի 

ծածկագիրը` մաքսային մարմինների դասակարգչի համաձայն (39800000):»: 

12. «Մաքսային միության անդամ պետությունների մտավոր սեփականության 

օբյեկտների միասնական մաքսային ռեեստրի մասին» 2010 թվականի մայիսի 21-ի 

համաձայնագրի 2-րդ հոդվածը «հանդիսանում.» բառից հետո լրացնել «Հայաստանի 

Հանրապետության կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարությունը,» բառերով: 

13. «Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների 

միջեւ փոխադարձ վարչական օգնության մասին» 2010 թվականի մայիսի 21-ի 

համաձայնագրի 2-րդ հոդվածը՝ 

1-ին կետի առաջին պարբերությունից հետո լրացնել հետեւյալ պարբերությամբ. 

«Հայաստանի Հանրապետության համար՝ Հայաստանի Հանրապետության 

ֆինանսների նախարարությունը,», 

2-րդ կետի առաջին պարբերությունից հետո լրացնել հետեւյալ  

պարբերությունով. 

«Հայաստանի Հանրապետության համար` մաքսատներ,»: 



14. «Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների 

կողմից մաքսային հսկողության որոշակի ձեւերի կիրառումից ազատելու մասին» 2010 

թվականի հունիսի 18-ի համաձայնագրի 2-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ 

բովանդակությամբ 5-րդ կետով. 

«5) Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի, 

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի նախագահի, 

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի նախագահի, Հայաստանի 

Հանրապետության գլխավոր դատախազի, Հայաստանի Հանրապետության 

կենտրոնական բանկի նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 

անվտանգության ծառայության պետի, եթե նշված անձինք իրենց ծառայողական 

պարտականությունները կատարելու առնչությամբ անցնում են մաքսային սահմանով:»: 

15. «Մաքսային միության մաքսային տարածքում ազատ (հատուկ, 

առանձնահատուկ) տնտեսական գոտիների եւ «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային 

ընթացակարգի հետ կապված հարցերի վերաբերյալ» 2010 թվականի հունիսի 18-ի 

համաձայնագրում` 

10-րդ հոդվածի 2-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ 

խմբագրությամբ.  

«Մինչեւ 2012 թվականի հունվարի 1-ը Բելառուսի Հանրապետությունում, 

Ղազախստանի Հանրապետությունում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում ու մինչեւ 2016 

թվականի դեկտեմբերի 1-ը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված 

ռեզիդենտների կողմից «ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով 

ձեւակերպված օտարերկրյա ապրանքների օգտագործմամբ պատրաստված 

(ստացված) ապրանքների կարգավիճակը որոշվում է սույն Համաձայնագրի 19-րդ 

հոդվածին համապատասխան մինչեւ 2017 թվականի հունվարի 1-ը` հաշվի առնելով 

սույն հոդվածի 3-րդ եւ 4-րդ կետերի դրույթները:»․ 

Համաձայնագրի 23-րդ հոդվածի` 



1-ին կետը «Բելառուսի Հանրապետությունում» բառերից առաջ լրացնել 

«Հայաստանի Հանրապետությունում,» բառերով, 

2-րդ կետը «մաքսային նպատակներով ունեցել են» բառերից հետո լրացնել 

«Հայաստանի Հանրապետությունում՝ հայրենական արտադրության ապրանքների,» 

բառերով, 

3-րդ կետի երկրորդ պարբերությունը «որոնց Մաքսային միության անդամ 

պետությունից ծագումը հաստատված է» բառերից հետո լրացնել «Հայաստանի 

Հանրապետության համար՝ СТ-1 ձեւի ապրանքի ծագման հավաստագրով՝,» բառերով: 

16. «Ազատ պահեստների եւ «ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգի 

մասին» 2010 թվականի հունիսի 18-ի համաձայնագրի 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 

հինգերորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. 

««Ազատ պահեստ» ընթացակարգով ձեւակերպված՝ օտարերկրյա ապրանքների 

օգտագործմամբ պատրաստված (ստացված) ապրանքների կարգավիճակն ազատ 

պահեստում, որի տիրապետողն ընդգրկվել է ազատ պահեստների տիրապետողների 

ռեեստրում մինչեւ 2012 թվականի հունվարի 1-ը Բելառուսի Հանրապետությունում, 

Ղազախստանի Հանրապետությունում ու Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ մինչեւ 2016 

թվականի դեկտեմբերի 1-ը՝ Հայաստանի Հանրապետությունում, այն դեպքում, երբ այդ 

ապրանքները չեն արտահանվում Մաքսային միության մաքսային տարածքի 

սահմաններից դուրս, որոշվում է մինչեւ 2017 թվականի հունվարի 1–ը՝ սույն 

Համաձայնագրի 16–րդ հոդվածին համապատասխան՝ հաշվի առնելով սույն հոդվածի 

3–րդ եւ 4–րդ կետերի դրույթները։»․ 

19-րդ հոդվածի` 

1-ին կետը «Բելառուսի Հանրապետությունում» բառերից առաջ լրացնել 

«Հայաստանի Հանրապետությունում,» բառերով, 

2-րդ կետը «մաքսային նպատակներով» բառերից հետո լրացնել «Հայաստանի 

Հանրապետությունում ունեին հայրենական արտադրության ապրանքների,» բառերով, 



3-րդ կետի երկրորդ պարբերությունը «որոնց ծագումը Մաքսային միության 

անդամ պետությունից հաստատված է» բառերից հետո լրացնել «СТ-1 ձեւի ապրանքի 

ծագման հավաստագրով՝ Հայաստանի Հանրապետության համար,» բառերով: 

17. «Մաքսային միության մաքսային սահմանով ֆիզիկական անձանց կողմից 

անձնական օգտագործման ապրանքների տեղափոխման եւ դրանց բացթողման հետ 

կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելու կարգի մասին» 2010 

թվականի հունիսի 18-ի համաձայնագրի` 

6-րդ հոդվածի երկրորդ կետը «այն է՝» բառից հետո լրացնել «հայկական կողմից` 

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից,» բառերով, 

նշված Համաձայնագրի 2-րդ հավելվածի 2-րդ բաժնի 4.3 կետը «Բելառուսի 

Հանրապետության» բառերից առաջ լրացնել «Հայաստանի Հանրապետության,» 

բառերով: 

18. «Միջազգային փոստային առաքանիներով առաքվող ապրանքների մասով 

մաքսային գործառնությունների առանձնահատկությունների մասին» 2010 թվականի 

հունիսի 18-ի համաձայնագրի 3-րդ հոդվածի` 

չորրորդ պարբերությունը «մասնավորապես՝» բառից հետո լրացնել «հայկական 

կողմից` Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից,» 

բառերով, 

հինգերորդ պարբերությունը «մասնավորապես՝» բառից հետո լրացնել 

«հայկական կողմից` Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 

կողմից,» բառերով: 

19. «Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների 

միջեւ քրեական գործերով եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով 

իրավական օգնության եւ փոխգործակցության մասին» 2010 թվականի հուլիսի 5-ի 

համաձայնագրի 1-ին հոդվածի 2-րդ կետի առաջին պարբերությունը «հանդիսանում» 



բառից հետո լրացնել «Հայաստանի Հանրապետության կողմից` ֆինանսների 

նախարարությունը,» բառերով: 

20. «Մաքսային միության եւ Մաքսային միության անդամ պետությունների 

մաքսային օրենսդրության խախտումների համար քրեական եւ վարչական 

պատասխանատվության առանձնահատկությունների մասին» 2010 թվականի հուլիսի 

5-ի պայմանագրի 14-րդ հոդվածի չորրորդ պարբերությունը «օրվանից» բառից հետո 

լրացնել «, եթե այլ բան նախատեսված չէ Կողմերի միջեւ համաձայնությամբ» բառերով: 

21. «Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների 

միջեւ քրեական գործերով եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով 

իրավական օգնության եւ փոխգործակցության մասին» 2010 թվականի հուլիսի 5-ի 

համաձայնագրի 17-րդ հոդվածի չորրորդ պարբերությունը «օրվանից» բառից հետո 

լրացնել «, եթե այլ բան նախատեսված չէ Կողմերի միջեւ համաձայնությամբ» բառերով:  

22. «Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների 

վերլուծական եւ հսկողական գործառույթներն իրականացնելու նպատակով 

տեղեկությունների փոխանակումը կազմակերպելու մասին» 2011 թվականի 

հոկտեմբերի 19-ի համաձայնագրի 1-ին հոդվածը երկրորդ պարբերությունից հետո 

լրացնել հետեւյալ բովանդակությունն ունեցող պարբերությամբ՝ 

 «Հայաստանի Հանրապետության համար՝ Հայաստանի Հանրապետության 

ֆինանսների նախարարությունը.»: 

23. «Երրորդ պետություններից անօրինական աշխատանքային միգրացիայի 

հակազդության ոլորտում համագործակցության մասին» 2010 թվականի նոյեմբերի 19-ի 

համաձայնագրի 15-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ պարբերությամբ.  

«Կողմերը կարող են սահմանել սույն Համաձայնագրին միանալու այլ կարգ:»: 

 


