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ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ 

ԻՐԱՎԱՆՈՐՄԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՐԴԻ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Արման Սարգսյան 
Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի  դոցենտ,  

իրավ. գիտ. թեկնածու 

Ցանկացած իրավական բաղադրատարր ունեցող ինտեգրա-

ցիոն գործընթացի հաջողություն մեծապես կախված է դրա շրջա-

նակում ստեղծված իրավանորմերի կիրառման գործուն մեխանիզմ-

ների առկայությունից: Սա այն հիմնական գրավականն է, որը թույլ 

է տալիս ապահովել ինտեգրացիոն կազմավորման առջև հռչակված 

խնդիրների և նպատակների ձեռքբերումը և ինտեգրացիոն գործըն-

թացի շարունակականությունը: Դրա մասին է վկայում Եվրոպա-

կան միության հաջող փորձը, որտեղ վերպետական իրավանորմե-

րի կենսագործումն ինտեգրացիոն գործընթացների հենց մեկնակե-

տից ապահովվեց գործուն արտադատական և դատական մեխա-

նիզմներով:  

Քննարկվող համատեքստում հետաքրքրական է հատկապես 

Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ` նաև Միություն) 

օրինակը, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը ևս այս ին-

տեգրացիոն կազմավորման անդամ է և շահագրգռված է այդ գոր-

ծընթացի հաջողությամբ ու արդյունավետությամբ, ինչը մեծապես 

կախված է այդ կառույցի շրջանակում ստեղծված իրավանորմերի 

կիրառումից: Ունենալով ստեղծման և գործունեության բավականին 

կարճատև ժամանակաշրջան` Եվրասիական տնտեսական միութ-

յունն իրավական տիրույթում հասցրել է դառնալ գիտական ուսում-

նասիրությունների և խորհրդածությունների ուշագրավ օբյեկտ: 

Թերևս, առավել քիչ ուսումնասիրված իրավական ասպեկտներից 

են Եվրասիական տնտեսական միության իրավանորմերի կիրառ-

ման հետ կապված հիմնահարցերը, որոնց՝ ժամանակին ուսումնա-

սիրումը և խնդիրների վեր հանումը թույլ կտան որոշակիացնել Եվ-

րասիական տնտեսական միության իրավանորմերի կիրառման 

գործընթացում առկա բացթողումները և վաղօրոք վերացնել ին-

տեգրման գործընթացների ճանապարհին առկա խոչընդոտները:  
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 Որքան էլ Եվրասիական տնտեսական միությունը որակվի որ-

պես վերպետական հատկանիշներով օժտված կառույց, Եվրասիա-

կան տնտեսական միության շրջանակում առաջացող հասարակա-

կան հարաբերությունների իրավակարգավորումը չի կարող իրա-

կանացվել միայն վերացական մակարդակում` սոսկ իրավանորմե-

րի ամրագրմամբ, այլ այն պետք է տեղի ունենա ստույգ հասարա-

կական հարաբերությունների մակարդակում, այսինքն՝ այդ նորմե-

րի կիրառմամբ, ինչի համար անհրաժեշտ են գործուն իրավական 

կառուցակարգեր: 

Խոսելով Եվրասիական տնտեսական միության իրավանորմե-

րի կիրառման մեխանիզմների մասին` հարկավոր է առաջին հեր-

թին անդրադառնալ այն հարցին, թե ինչ մոտեցում է գործում այս 

կառույցի շրջանակում վերպետական իրավանորմերի միատեսակ 

ընկալման և միատեսակ կիրառման հարցում: Ինչու ենք տարանջա-

տում իրարից այս երկու գործողությունները, քանի որ իրավանոր-

մերի միատեսակ ընկալումը ամենևին չի ենթադրում դրանց միա-

տեսակ կիրառում, և այս հարցը գտնվում է Եվրասիական տնտեսա-

կան միության առջև անդամ պետությունների ստանձնած պարտա-

վորությունների տիրույթում: Իրավանորմերի կիրառման մեխա-

նիզմների շարքում այս երկու իրավական կոմպոնենտների առկա-

յությունը կարևոր է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 

պետություններում իրավական որոշակիության սկզբունքի ապա-

հովման և իրավական միատեսակ կանոնակարգված միջավայրի 

ստեղծման տեսանկյունից, որպեսզի բացառվի միևնույն իրավա-

նորմի տարաբնույթ ընկալումն անդամ պետություններում, և ապա-

հովվի դրա միատեսակ կիրառությունը: Ինչպես ցույց է տալիս 

քննարկվող հարցի վերաբերյալ միջազգային փորձը, վերպետական 

իրավունքի նորմերի մեկնաբանման բացառիկ իրավունքը վերա-

պահվում է կազմակերպության բարձրագույն դատական մարմնին, 

որի ընդունած պարզաբանող որոշումները հասցեատերերի համար 

ունեն համընդհանուր պարտադիր բնույթ1:  

Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն դատա-

կան մարմինը Եվրասիական տնտեսական միության դատարանն է: 

                                                            
1 Տե´ս Article 31 of the Treaty establishing the European Coal and Steel 

Community, signed in Paris on 18 April 1951: 
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Դատարանի իրավական վիճակը սահմանված է Եվրասիական 

տնտեսական միության մասին պայմանագրով և դրան կից թիվ 2 

Հավելվածի տեսքով ընդունված Եվրասիական տնտեսական միութ-

յան դատարանի ստատուտով /Ստատուտ/: Վերջինիս համաձայն՝ 

Դատարանի գործունեության նպատակն անդամ պետությունների և 

Միության կողմից Պայմանագրի, Միության շրջանակում կնքված 

միջազգային պայմանագրերի, Միության կողմից երրորդ պետութ-

յունների հետ կնքվող միջազգային պայմանագրերի և Միության 

որոշումների միատեսակ կիրառման ապահովումն է1: 

Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադիր պայմանա-

գրով ևս որդեգրվել է կազմակերպության բարձրագույն դատական 

մարմնին Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի նորմե-

րը մեկնաբանելու իրավունքով օժտման մոտեցումը: Մասնավորա-

պես, Ստատուտի 46-րդ կանոնի համաձայն, Դատարանը անդամ 

պետությունների դիմումի հիման վրա իրականացնում է Պայմա-

նագրի, Միության շրջանակում կնքված միջազգային պայմանագրե-

րի և Միության մարմինների որոշումների մեկնաբանում2: Նշված 

իրավական ակտերի նորմերի մեկնաբանման արդյունքում ընդուն-

վող որոշումները, ինչպես բխում է Եվրասիական տնտեսական 

միության մասին պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածի 47-րդ կետից, 

ունեն խորհրդատվական բնույթ3: Սա նշանակում է, որ Եվրասիա-

կան տնտեսական միության իրավունքի նորմերի մեկնաբանմանն 

ուղղված որոշումները պարտադիր չեն անդամ պետությունների 

համար և կրում են սոսկ կողմնորոշիչ բնույթ: Նման կարգավորումը, 

անշուշտ, չի կարող ծառայել այն նպատակին, որը դրված է Դատա-

րանի առջև: Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադրման 

մասին պայմանագիրը մի կողմից Դատարանի առաքելությունն է 

                                                            
1 Տե´ս Приложение N 2, Глава IV, пункт 2 "Договорa о Евразийском 

экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014): 
2 Տե´ս Приложение N 2, Глава IV, пункт 46 "Договорa о Евразийском 

экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014), 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/): 
3 Տե´ս Приложение N 2, Глава IV, пункт 47 "Договорa о Евразийском 

экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014), 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/): 
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հռչակում անդամ պետությունների և Միության կողմից Պայմա-

նագրի, Միության շրջանակում կնքված միջազգային պայմանագրե-

րի, Միության կողմից երրորդ պետությունների հետ կնքվող միջազ-

գային պայմանագրերի և Միության որոշումների միատեսակ կի-

րառման ապահովումը, իսկ մյուս կողմից Դատարանին չի օժտում 

նշված իրավական ակտերի մեկնաբանման արդյունքում պարտա-

դիր որոշումներ կրելու իրավասությամբ: Նման իրավասության առ-

կայությունը շատ կարևոր է Եվրասիական տնտեսական միության 

իրավունքի նորմերի կիրառման միասնականության ապահովման 

հարցում, քանի որ դա պետք է լինի այն լծակը, որի միջոցով պետք է 

զսպվեն ինտեգրացիոն գործընթացների ընթացքում անդամ պե-

տությունների իշխանության տարբեր մարմինների կողմից Եվրա-

սիական տնտեսական միության իրավանորմերի տարաբնույթ մեկ-

նաբանման հնարավոր նկրտումները: Դատարանի նման պարտա-

դիր իրավասության բացակայությունը կարող է էական խոչընդոտ 

լինել ինտեգրացիոն կազմակերպության առջև հռչակված խնդիրնե-

րի և նպատակների իրականացման համար: Դրա մասին է վկայում 

Եվրոպական միության ինտեգրման հաջող փորձը, որտեղ ինտե-

գրման գործընթացների գրեթե սկզբնական շրջանից վերպետական 

իրավանորմերի մեկնաբանման բացառիկ իրավունքը, չնայած ան-

դամ պետությունների բարձրագույն դատական մարմինների 

նկրտումներին, հաջողվեց վերապահել մեկ սուբյեկտի` Եվրոպա-

կան միության արդարադատության դատարանին1: Ընդ որում՝ Եվ-

րոպական միության դեպքում նրա հիմնադիր պայմանագրերն ընդ-

հանրապես լռում էին, թե որ սուբյեկտը պետք է իրականացնի հիմ-

նադիր պայմանագրերի և ի կատարումն դրա ընդունված օրենս-

դրական ակտերի մեկնաբանումը, և այս իրավական բացը լրացվեց 

ոչ թե հիմնադիր պայմանագրերի մեջ լրացում կատարելու տարբե-

րակով, այլ հիմնադիր պայմանագրի որոշ դրույթներ հիմք ընդունե-

լով Եվրոպական միության բարձրագույն դատական մարմինն իրեն 

վերապահեց այդ բացառիկ իրավունքը: Հենց այս հանգամանքն ար-

մատական դեր խաղաց հետագայում Եվրոպական միության իրա-

վական համակարգի հենքը հանդիսացող մի շարք կարևոր իրավա-

                                                            
1 Տե՛ս Case 26/62 of European Court of Justice, Gend en Loos v Nederlandse 
Administratie der Belastingen (1963): 
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կարգավորումների կյանքի կոչման և այդ համակարգի ամրա-

պնդման հարցում:  

Ավելին՝ Եվրասիական տնտեսական միության դեպքում իրա-

վիճակն ավելի է վատթարանում Եվրասիական տնտեսական 

միության մասին պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածի 47-րդ կետի հի-

ման վրա անդամ պետությունների կողմից միջազգային պայմա-

նագրերի համատեղ մեկնաբանում իրականացնելու իրավունքի առ-

կայության պայմաններում, ինչը նշանակում է, որ դա կարող է վե-

րաբերել նաև Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադրման 

մասին պայմանագրի դրույթների մեկնաբանմանը, քանի որ դա ան-

դամ պետությունների համար միջազգային պայմանագիր է1: Այս 

հանգամանքն էլ ավելի է խորացնում Եվրասիական տնտեսական 

միության իրավանորմերի միատեսակ ընկալման հարցում իրավա-

կան որոշակիությունը: Ճիշտ է, նշված իրավանորմը նախատեսում 

է անդամ պետությունների կողմից համատեղ մեկնաբանման իրա-

վունք, սակայն ոչ հստակեցնում է այդ մեկնաբանման արդյունքում 

ընդունված պարզաբանող ակտի իրավական բնույթը, այսինքն՝ որ-

քանով է այն պարտադիր անդամ պետությունների համար, ոչ էլ 

հստակեցնում է նման մեկնաբանում իրականացնելու մեխանիզմ-

ները: Անշուշտ, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պե-

տությունները չեն կարող Եվրասիական տնտեսական միության ին-

տեգրման գործընթացների խթանիչ այն հիմնական ազդակը լինել, 

որը պետք է լույս սփռի այս կառույցի շրջանակում ստեղծված իրա-

վանորմերի ընկալման հարցում, քանի որ նրանք մարմնավորում են 

ոչ թե վերպետական շահը, այլ ներպետական շահը և միշտ կաշ-

կանդված են նման պարզաբանումներ տալու հարցում: Եվրասիա-

կան տնտեսական միության իրավանորմերի մեկնաբանման բացա-

ռիկ իրավունքն աներկբայորեն պետք է վերապահվի մի մարմնի, 

որն ինչպես իր ձևավորման կարգով, այնպես էլ իր իրավական վի-

ճակով անկախ է և բացառապես շահագրգռված է վերպետական 

շահերի արտահայտմամբ: Նման մարմին կարող է լինել միայն Եվ-

                                                            
1 Տե՛ս Приложение N 2, глава IV, пункт 47 "Договорa о Евразийском 

экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014), 
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րասիական տնտեսական միության արդարադատության դատա-

րանը:  

Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադրման մասին 

պայմանագրի 112-րդ հոդվածի համաձայն՝ դրա մեկնաբանման և 

(կամ) կիրառման հետ կապված վեճերը լուծվում են խորհրդակ-

ցությունների և բանակցությունների միջոցով1: Սա ևս մեկ անգամ 

վկայում է այն հանգամանքի մասին, որ Եվրասիական տնտեսական 

միության հիմնադրման մասին պայմանագիրը կերտողներն ի 

սկզբանե չեն ցանկացել այս կառույցի մարմիններին փոխանցել Եվ-

րասիական տնտեսական միության իրավանորմերի մեկնաբանման 

իրավունքը: Այս ինտեգրացիոն գործընթացների ապագան վտան-

գող իրավական բացի լրացնողը պետք է լինել հենց Եվրասիական 

տնտեսական միության արդարադատության դատարանը, որը, 

հետևելով Եվրոպական միության օրինակին, պետք է Եվրասիական 

տնտեսական միության հիմնադիր պայմանագրի դրույթների լույսի 

ներքո բխեցնի իր այդ բացառիկ իրավունքը: 

Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի նորմերի 

հիմնական կիրառումն առավելապես թողնված է անդամ պետութ-

յունների ներպետական ընթացակարգերին: Դրանց հարկադիր 

իրագործումն ապահովող հիմնական սուբյեկտներն անդամ պե-

տությունների դատական մարմիններն են: Ընդ որում՝ նշվածը վե-

րաբերում է անդամ պետությունների բոլոր դատական մարմիննե-

րին՝ անկախ անդամ պետության դատական մարմինների համա-

կարգում այս կամ այն մարմնի զբաղեցրած տեղից: Որպես Եվրա-

սիական տնտեսական միության իրավանորմերի հիմնական կիրա-

ռողներ՝ անդամ պետությունների դատական մարմինները պետք է 

մշտական իրավական հաղորդակցության հնարավորություն ունե-

նա Եվրասիական տնտեսական միության դատարանի հետ, ինչը 

կնպաստի Եվրասիական տնտեսական միության իրավանորմերի 

կիրառման արդյունավետության բարձրացմանը: 

Եվրոպական միության իրավական համակարգում այդ կապն 

ապահովվում է նախնական կարգավորման ընթացակարգի միջո-
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ցով, որը թույլ է տալիս անդամ պետության դատական մարմնին 

Եվրոպական միության իրավունքի նորմի կիրառմանը վերաբերող 

և դրա մեկնաբանման անհրաժեշտություն առաջացնող գործերի 

քննության ընթացքում կասեցնել դրա վարույթը և համապատաս-

խան հարցմամբ դիմել Եվրոպական միության արդարադատության 

դատարանին: Ճիշտ է, համանման հարցման հնարավորություն նա-

խատեսված է նաև Եվրասիական տնտեսական միության մասին 

պայմանագրով, սակայն ի տարբերություն Եվրոպական միության՝ 

այստեղ հարցման իրավունք ունեցող սուբյեկտների շրջանակը 

որոշվում է անդամ պետության կողմից և կարող է չներառել դատա-

կան մարմիններին, որոնք իրենց ամենօրյա գործունեության ըն-

թացքում կարող են առնչվել Եվրասիական տնտեսական միության 

իրավանորմերի կիրառման հետ: Նման հայեցողական մոտեցումն 

անդամ պետություններին ընձեռում է ազատություն հարցումը ներ-

կայացնելու իրավունք ունեցող սուբյեկտների շրջանակը որոշելու 

հարցում և սպառնալիք է առաջացնում Եվրասիական տնտեսական 

միության իրավանորմերի հիմնական կիրառողներին Դատարանի 

հետ իրավական հաղորդակցության հնարավորությունից մեկու-

սացված մնալու համար: Իրերի նման վիճակն ամենևին չի ծառայի 

Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի նորմերի միաս-

նական կիրառման նպատակին: 

 Այս խնդիրն ի սկզբանե պետք է կարգավորվեր Եվրասիական 

տնտեսական միության հիմնադիր պայմանագրով, և ի վերուստ 

ապահովվեր դատական մարմինների քննարկվող իրավունքը` Եվ-

րասիական տնտեսական միության իրավանորմերի կիրառման 

արդյունավետության բարձրացման նպատակով: Ընդ որում՝ հար-

կավոր էր ոչ միայն հիմնադիր պայմանագրերի մակարդակով կար-

գավորել հարցում ներկայացնելու իրավունք ունեցող սուբյեկտների 

շրջանակը, այլև ամրագրել հստակ ընթացակարգային կարգավո-

րումներ հարցում ներկայացնելու կանոնների և հարցումը ներկա-

յացնելու պարտադիր դեպքերի վերաբերյալ:  

Եվրոպական միության իրավանորմերի կիրառման հետ կապ-

ված հաջորդ հիմնախնդիրն այդ նորմերի այն հասցեատերերի իրա-

վագիտակցության ցածր մակարդակն է, որոնց համար այդ նորմերն 

առաջացնում են իրավունքներ և արտոնություններ: Այդ մասին է 

վկայում Եվրասիական տնտեսական միության արդարադատութ-
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յան դատարան և անդամ պետությունների դատական մարմիններ 

մասնավոր իրավունքի սուբյեկտների կողմից ներկայացվող գան-

գատների ցածր քանակը: Սա ամենևին չի նշանակում, որ գործնա-

կան կյանքում պարզապես չեն ոտնահարվում Եվրասիական 

տնտեսական միության իրավանորմերի հասցեատերերին ընձեռ-

ված իրավունքները, այլ պարզապես ցածր իրավագիտակցության 

պատճառով այդ անձինք չեն գիտակցում իրենց տրված արտոնութ-

յան առկայությունը, բովանդակությունն ու հնարավոր պաշտպա-

նության եղանակները: Ցանկացած իրավակարգի ամրապնդման 

հարցում շատ կարևոր գործոն է այդ իրավակարգի շահառուների 

իրավագիտակցության մակարդակը, ինչը թույլ է տալիս ավելի 

արդյունավետ ապահովել իրավանորմերի կիրառման գործընթացը: 

Այս առումով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պե-

տությունները պետք է ձեռնարկեն համապատասխան միջոցառում-

ներ Եվրասիական տնտեսական միության իրավանորմերի շահա-

ռուների իրավագիտակցությունը բարձրացնելու ուղղությամբ, ինչն 

ինքնին կբարձրացնի իրավանորմերի կիրառման արդյունավետութ-

յունը և կնպաստի Եվրասիական տնտեսական միության իրավա-

կարգի ամրապնդմանը: 

Այսպիսով, ամփոփելով վերոգրյալը, պետք է առանձնացնենք 

Եվրասիական տնտեսական միության իրավանորմերի կիրառման 

հետ կապված այնպիսի հիմնախնդիրներ, ինչպիսիք են Եվրասիա-

կան տնտեսական միության արդարադատության դատարանի 

միության իրավանորմերի մեկնաբանմանը վերաբերող պարզաբա-

նող որոշումների ոչ պարտադիր բնույթը, Եվրասիական տնտեսա-

կան միության արդարադատության դատարանի և անդամ պետութ-

յունների դատական մարմինների իրավական հաղորդակցության 

վերպետական իրավական մեխանիզմների բացակայությունը և Եվ-

րասիական տնտեսական միության իրավանորմերի շահառուների 

իրավագիտակցության ցածր մակարդակը, որոնց՝ ժամանակին 

կարգավորումը կարևոր նշանակություն ունի Եվրասիական տնտե-

սական միության ինտեգրացիոն գործընթացների արդյունավե-

տության բարձրացման և հռչակված խնդիրների ու նպատակների 

ձեռքբերման համար: 
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Статья посвящена исследованию проблем реализации правовых 

норм Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В статье вы-

деляются три основные проблемы на пути реализации правовых по-

ложений ЕАЭС: необязательный характер решения судов ЕАЭС 

относительно толкования законодательства ЕАЭС, отсутствие внут-

ренних механизмов правовой связи между Судом ЕАЭС и судами 

государств-членов ЕАЭС и низкий уровень правосознания бенефи-

циаров права ЕАЭС. В заключение автор отмечает, что если вовремя 

не устранить указанные проблемы, то это может стать серьезным 

препятствием на пути интеграции в ЕАЭС. 

 

MODERN PROBLEMS OF EURASIAN ECONOMIC UNION 

LEGAL NORMS APPLICATION 

Arman Sargsyan 
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The article is dedicated to the investigation of problems of Eurasian 

Economic Union /EEU/ legal provisions implementation. The author 

separates three main problems on the way of EEU legal provisions 

implementation, namely non compulsory nature of EEU Courts’ decision 

concerning the interpretation of EEU law, the absence of internal 

mechanisms of legal communication between EEU Court and the courts 

of EEU member states and the low level of legal conscious of EEU law 

shareholders. As a conclusion the author mentions that non elimination 

in time of the mentioned problems could be a serious obstacle on the way 

of EEU integration.     
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