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 ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
                                                                   

 
 

2022 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԱՊՐԻԼԻ 19-ԻՆ  ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ-
ԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒ-
ԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ 
ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ 
 
Քաղ. Երևան             17 հունվարի 2023 թ. 

 

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

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

Է. Շաթիրյանի, Ս. Սաֆարյանի, Ա. Վաղարշյանի, 

մասնակցությամբ (գրավոր ընթացակարգի շրջանակներում)՝ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ՝ Հայաստանի 

Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռ. Խա-

չատրյանի, 

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 «2022 թվականի  ապրիլի 19-

ին  ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի 

Դաշնության կառավարության միջև տեղեկատվական անվտանգության ապահովման 

բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագրում ամրագրված պար-

տավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու 

վերաբերյալ» գործը: 
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Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն իր` 2022 թվականի նոյեմբերի 

3-ի N 1688-Ա որոշմամբ  հավանություն է տվել 2022 թվականի  ապրիլի 19-ին  ստո-

րագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշ-

նության կառավարության միջև տեղեկատվական անվտանգության ապահովման 

բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու 

մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը և որոշել է 

այդ համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը 

համապատասխանության հարցով դիմել Սահմանադրական դատարան:  

Գործի քննության առիթը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 

2022 թվականի նոյեմբերի 10-ին Սահմանադրական դատարան մուտքագրված 

դիմումն է։ 

Ուսումնասիրելով սույն գործով Կառավարության ներկայացուցչի գրավոր բացա-

տրությունը, հետազոտելով վերոնշյալ համաձայնագիրը և գործում առկա մյուս փաս-

տաթղթերը, Սահմանադրական դատարանը Պ Ա Ր Զ Ե Ց . 

  

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնու-

թյան կառավարության միջև տեղեկատվական անվտանգության ապահովման 

բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը (այսուհետ` 

Համաձայնագիր) ստորագրվել է 2022 թվականի ապրիլի 19-ին Մոսկվայում` 

Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության իրավասու 

մարմինների միջև տեղեկատվական անվտանգության ապահովման ոլորտում 

համագործակցության խթանման նպատակով: 

 

2. Համաձայնագրի կիրարկմամբ նախատեսվում է նպաստել տեղեկատվական 

անվտանգության ապահովման ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության և Ռու-

սաստանի Դաշնության միջև փոխգործակցության ընդլայնմանը, ներառյալ՝ սպառնա-

լիքների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման և դրանց համատեղ դիմակայ-

ման, տեղեկատվական անվտանգության ապահովման նպատակով վստահության 
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ամրապնդման միջոցառումների համաձայնեցմանն ու իրականացմանը, 

օրենսդրական դաշտի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակմանը, ոլորտը 

կարգավորող իրավական դաշտի զարգացմանը, ինչպես նաև միջազգային 

կազմակերպությունների շրջանակներում գործունեության համակարգմանը: 

 

3. Հայաստանի Հանրապետության պետական ու ծառայողական գաղտնիք և 

(կամ) Ռուսաստանի Դաշնության պետական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ 

պարունակող տեղեկատվության փոխանակման կարգը, պայմանները և 

պաշտպանության միջոցները Համաձայնագրի գործողության ընթացքում և դրա 

գործողության ավարտից հետո սահմանվում են «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև գաղտնի 

տեղեկատվության փոխադարձ պաշտպանության մասին» 2002թ. նոյեմբերի 5-ի 

համաձայնագրով:    

 

4. Համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետությունն ստանձնում է, մասնավո-

րապես, հետևյալ պարտավորությունները. 

4.1. Համաձայնագրի շրջանակներում տեղեկատվական անվտանգության ապա-

հովման ոլորտում համագործակցությունն իրականացնել այնպես, որ նշված 

համագործակցությունը նպաստի սոցիալական և տնտեսական զարգացմանը, 

համատեղելի լինի միջազգային խաղաղության, անվտանգության ու կայունության 

պահպանման խնդիրների հետ և համապատասխանի միջազգային իրավունքի 

համընդհանուր ճանաչում ունեցող սկզբունքներին ու նորմերին, ինչպես նաև երկկողմ 

համագործակցության և ռուսական կողմի տեղեկատվական ռեսուրսներին 

չմիջամտելու սկզբունքներին (հոդված  2, մաս 1), 

4.2. ունենալով ՀՀ տեղեկատվական ռեսուրսները ոչ օրինաչափ օգտագործումից 

և չարտոնված միջամտությունից, այդ թվում՝ դրանց վրա համակարգչային հարձա-

կումներից պաշտպանելու հավասար իրավունքներ՝ չիրականացնել ռուսական կողմի 

նկատմամբ նման գործողություններ և աջակցություն ցուցաբերել ռուսական կողմին 

նշված իրավունքների իրականացման գործում (հոդված 2, մաս 3), 
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4.3. ջանքեր գործադրել, որ ՀՀ տեղեկատվական ենթակառուցվածքը և ռեսուրս-

ները որևէ երրորդ կողմ չօգտագործի ռուսական կողմին վնաս հասցնելու համար 

(հոդված 2, մաս 4), 

4.4. Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 60 օրվա ընթացքում, դիվանա-

գիտական ուղիներով ռուսական կողմի հետ փոխանակել Համաձայնագրի իրագործ-

ման համար պատասխանատու՝ ՀՀ իրավասու մարմինների մասին տվյալները  (հոդ-

ված 5, մաս 1), 

4.5. Համաձայնագրի իրագործման ընթացքի ուսումնասիրության, տեղեկատվու-

թյան փոխանակման, տեղեկատվական անվտանգության սպառնալիքների վերլուծու-

թյան և համատեղ գնահատման, այդ սպառնալիքներին արձագանքելու համատեղ մի-

ջոցառումների սահմանման, համաձայնեցման և համակարգման նպատակով ռուսա-

կան կողմի հետ կանոնավոր կերպով անցկացնել իրավասու մարմինների ներկայա-

ցուցիչների մասնակցությամբ միջգերատեսչական խորհրդակցություններ, ինչպես 

նաև իրավասու մարմինների խորհրդակցություններ: Միջգերատեսչական 

խորհրդակցություններն անցկացնել ռուսական կողմի հետ համաձայնեցմամբ, տարին 

առնվազն մեկ անգամ՝ հաջորդաբար Հայաստանի Հանրապետությունում և 

Ռուսաստանի Դաշնությունում, իսկ իրավասու մարմինների խորհրդակցությունները՝ 

տվյալ մարմինների համաձայնեցմամբ (հոդված 5, մաս 3, պարբերություններ 1 և 2), 

4.6. ապահովել Համաձայնագրի շրջանակներում համագործակցության ընթաց-

քում փոխանցվող կամ ստեղծվող տեղեկատվության պատշաճ պաշտպանությունը, 

որի հասանելիությունը սահմանափակված է ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան 

(հոդված 6, պարբերություն 1), 

4.7. անձնական տվյալներ պարունակող տեղեկատվության փոխանցումը  Համա-

ձայնագրի շրջանակներում իրականացնել ՀՀ օրենսդրության համապատասխան, 

ընդ որում՝ ստացված անձնական տվյալները չփոխանցել երրորդ անձանց և կողմերին 

կամ հրապարակել՝ առանց նշված անձնական տվյալները տրամադրած ռուսական 

կողմի գրավոր համաձայնության (հոդված 6, պարբերություն 4), 

4.8. կատարել Համաձայնագրի իրականացման նպատակով համապատասխան 

միջոցառումներին ՀՀ ներկայացուցիչների և փորձագետների մասնակցության հետ 
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կապված ծախսերը (հոդված 7, մաս 1): 

 

5.  Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ Համաձայնագրով  Հայաստանի 

Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունները համահունչ են Սահմանա-

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

պետությունների հետ բարիդրացիական, փոխշահավետ հարաբերությունների 

հաստատմանն 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, ինչպես նաև 

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

հոդվածներով՝ Սահմանադրական դատարանը Ո Ր Ո Շ Ե Ց .  

 

1. 2022 թվականի ապրիլի 19-ին  ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետու-

թյան կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև տեղեկա-

տվական անվտանգության ապահովման բնագավառում համագործակցության 

մասին» համաձայնագրում 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 

 

 

17 հունվարի 2023 թվականի 
             ՍԴՈ-1678 


