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«Եվրասիական տնտեսական 

միության մասին» պայմանագրի 

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեղեկատվական 

հաղորդակցական տեխնոլոգիաների եւ տեղեկատվական փոխգործակցության 

մասին 

 

1. Սույն Արձանագրությունը մշակվել է «Եվրասիական տնտեսական միության 

մասին» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 23-րդ հոդվածին 

համապատասխան` տեղեկատվական փոխգործակցության հիմնարար 

սկզբունքները սահմանելու եւ Միության շրջանակներում դրա իրագործումը 

համակարգելու, ինչպես նաեւ ինտեգրված տեղեկատվական համակարգը ստեղծելու 

եւ զարգացման կարգը սահմանելու նպատակներով։ 

2. Սույն Արձանագրության մեջ գործածվող հասկացություններն ունեն հետեւյալ 

իմաստը՝ 

«էլեկտրոնային փաստաթղթի թղթային օրինակ»՝ թղթային կրիչով 

էլեկտրոնային փաստաթղթի օրինակը, որը հաստատվել է անդամ պետությունների 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով. 

«վստահված երրորդ կողմ»՝ կազմակերպություն, որին անդամ պետությունների 

օրենսդրությանը համապատասխան վերապահված է էլեկտրոնային փաստաթուղթը 

ստորագրած անձի առնչությամբ ժամանակի ֆիքսված պահին էլեկտրոնային 

փաստաթղթերում էլեկտրոնային թվային ստորագրությունը (էլեկտրոնային 

ստորագրությունը) ստուգելու մասով գործունեություն իրականացնելու իրավունք. 

«անդամ պետության ազգային հատվածի պատվիրատու»՝ անդամ պետության 

օրենսդրությանը համապատասխան սահմանվող՝ անդամ պետության պետական 



մարմին, որն իրականացնում է անդամ պետության ազգային հատվածի 

ձեւավորման, զարգացման եւ շահագործման աշխատանքների պատվիրատուի ու 

կազմակերպչի գործառույթներ. 

«տեղեկությունների պաշտպանություն»՝ տեղեկությունների եւ դրանց մշակման 

միջոցների գաղտնիությունը, ամբողջականությունն ու հասանելիությունը 

սահմանելու, դրանց հասնելու եւ պահպանելու վերաբերյալ իրավական, 

կազմակերպական եւ տեխնիկական միջոցների ամբողջության ընդունումը եւ 

իրագործումը՝ սուբյեկտների տեղեկատվական փոխգործակցության համար 

անթույլատրելի ռիսկերի բացառման կամ նվազեցման նպատակով. 

«Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգ»՝ անդամ 

պետությունների ազգային հատվածներով եւ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն 

հատվածով միավորված, ըստ տարածքների տեղաբաշխված՝ լիազոր մարմինների 

պետական տեղեկատվական ռեսուրսների եւ տեղեկատվական համակարգերի, 

Հանձնաժողովի տեղեկատվական ռեսուրսների եւ տեղեկատվական համակարգերի 

կազմակերպական ամբողջություն. 

«տեղեկատվական համակարգ»՝ տեղեկատվական ռեսուրսների մշակումն 

ապահովող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ տեխնիկական միջոցների 

ամբողջություն. 

«տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ»՝ տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների եւ հեռահաղորդակցության գործընթացների իրագործման 

մեթոդների ու միջոցների ամբողջություն. 

«տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ»՝ տեղեկություններ փնտրելու, 

հավաքագրելու, կուտակելու, համակարգելու, պահպանելու, ճշտելու, մշակելու, 

տրամադրելու, տարածելու եւ վերացնելու (ոչնչացնելու) գործընթացները, 

մեթոդները, ինչպես նաեւ այդ գործընթացներն ու մեթոդներն իրականացնելու 

եղանակները. 



«տեղեկատվական ռեսուրս»՝ տեղեկատվական համակարգերում ընդգրկված 

փաստաթղթավորված տեղեկությունների (տվյալների բազաներ, տեղեկությունների 

այլ զանգվածներ) կանոնակարգված ամբողջություն. 

«դասակարգիչ»՝ դասակարգման օբյեկտների անվանումների համակարգված, 

կառուցվածքավորված եւ կոդիֆիկացված ցանկ. 

«անդամ պետության ազգային հատված, Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն 

հատված»՝ տեղեկատվական համակարգեր, որոնցով ապահովվում է լիազոր 

մարմինների տեղեկատվական համակարգերի եւ Հանձնաժողովի տեղեկատվական 

համակարգերի միջեւ տեղեկատվական փոխգործակցությունը Միության 

ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի շրջանակներում. 

«նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկություններ»՝ լիազոր մարմինների միջեւ 

տեղեկատվական փոխանակումն իրականացնելու ժամանակ օգտագործվող 

տեղեկագրքերի եւ դասակարգիչների ամբողջություն. 

«տեղեկություններն էլեկտրոնային տեսքով փաստաթղթավորելու ընդհանուր 

ենթակառուցվածք»՝ Միության շրջանակներում օգտագործվող էլեկտրոնային 

փաստաթղթերին իրավաբանական ուժ տալու նպատակներով իրականացվող 

տեղեկատվական-տեխնոլոգիական եւ կազմակերպաիրավական միջոցառումների, 

կանոնների ու որոշումների ամբողջություն. 

«ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրս»՝ Հանձնաժողովի տեղեկատվական 

ռեսուրս, որը ձեւավորվում է կենտրոնացված վարման միջոցով կամ անդամ 

պետությունների տեղեկատվական փոխգործակցության հիման վրա. 

«Միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթաց»՝ անդամ պետություններից 

մեկի տարածքում սկսվող, իսկ մեկ այլ անդամ պետության տարածքում ավարտվող 

(փոփոխվող) գործառնություններ եւ ընթացակարգեր, որոնք կանոնակարգված 

(սահմանված) են Միության իրավունքը կազմող միջազգային պայմանագրերով եւ 

ակտերով ու անդամ պետությունների օրենսդրությամբ. 

«տեղեկագիրք»՝ համակարգված, կառուցվածքավորված եւ կոդիֆիկացված 

ցանկ, որն իր բովանդակությամբ կամ տեղեկությունների բնույթով համանման է. 



«էլեկտրոնային փոխգործակցության սուբյեկտներ»՝ պետական մարմիններ, 

ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք, որոնք փոխգործակցում են 

էլեկտրոնային փաստաթղթեր, ինչպես նաեւ էլեկտրոնային տեսքով 

տեղեկություններ կազմելիս, ուղարկելիս, փոխանցելիս, ստանալիս, պահպանելիս եւ 

օգտագործելիս ծագող հարաբերությունների շրջանակներում. 

«վստահության անդրսահմանային տարածք»՝ անդամ պետությունների կողմից՝ 

լիազոր մարմինների միջեւ տվյալների եւ էլեկտրոնային փաստաթղթերի 

միջպետական փոխանակման ժամանակ վստահության ապահովման նպատակով 

համաձայնեցված իրավական, կազմակերպական եւ տեխնոլոգիական պայմանների 

ամբողջություն. 

«տեղեկությունների դասակարգման եւ ծածկագրման միասնականացված 

համակարգ»՝ նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների տեղեկագրքերի, 

դասակարգիչների, ինչպես նաեւ դրանց մշակման, վարման եւ կիրառման կարգի ու 

մեթոդաբանության ամբողջություն. 

«լիազոր մարմին»՝ անդամ պետության պետական մարմին կամ դրա կողմից 

սահմանված կազմակերպություն, որն օժտված է առանձին ոլորտներում պետական 

քաղաքականություն իրականացնելու լիազորություններով. 

«հաշվառման համակարգ»՝ տեղեկատվական համակարգ, որը 

տեղեկություններ է պարունակում էլեկտրոնային փոխգործակցության սուբյեկտների 

իրավահաստատող փաստաթղթերից, եւ որի օգտագործման միջոցով կազմվում 

կամ տրվում են իրավաբանական նշանակությամբ էլեկտրոնային փաստաթղթեր. 

«փոխգործակցության էլեկտրոնային ձեւ»՝ տեղեկատվական 

փոխգործակցության եղանակ, որը հիմնված է տեղեկատվական հաղորդակցական 

տեխնոլոգիաների կիրառման վրա. 

«փաստաթղթի էլեկտրոնային տեսք»՝ տեղեկություններ, տեղեկույթ, տվյալներ, 

որոնք ներկայացված են էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների օգտագործմամբ 

մարդու կողմից ընկալելի, ինչպես նաեւ տեղեկատվական հաղորդակցական 

տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ դրանց փոխանցման եւ մշակման համար 



պիտանի տարբերակով՝ պահպանելով ձեւաչափի եւ կառուցվածքի սահմանված 

պահանջները. 

«էլեկտրոնային փաստաթուղթ»՝ էլեկտրոնային տեսքով փաստաթուղթ, որը 

հաստատված է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ (էլեկտրոնային 

ստորագրությամբ), եւ որը համապատասխանում է տեղեկություններն էլեկտրոնային 

տեսքով փաստաթղթավորելու ընդհանուր ենթակառուցվածքի պահանջներին։ 

3. Արտաքին եւ փոխադարձ առեւտրի՝ ինտեգրված տեղեկատվական 

համակարգի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների ընդլայնման հիման վրա 

աշխատանքներ են իրականացվում Միության ինտեգրված տեղեկատվական 

համակարգ (այսուհետ՝ ինտեգրված համակարգ) ստեղծելու, դրա գործունեությունն 

ու զարգացումն ապահովելու նպատակով, որը տեղեկատվական աջակցություն է 

ապահովում հետեւյալ հարցերով՝ 

1) մաքսասակագնային եւ ոչ սակագնային կարգավորում, 

2) մաքսային կարգավորում, 

3) սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական եւ կարանտինային 

բուսասանիտարական միջոցառումների տեխնիկական կանոնակարգում, կիրառում, 

4) ներմուծման մաքսատուրքերի հաշվեգրում ու բաշխում, 

5) հակագնագցման եւ փոխհատուցման տուրքերի հաշվեգրում ու բաշխում, 

6) վիճակագրություն, 

7) մրցակցային քաղաքականություն, 

8) էներգետիկ քաղաքականություն, 

9) արժութային քաղաքականություն, 

10) մտավոր սեփականություն, 

11) ֆինանսական շուկաներ (բանկային ոլորտ, ապահովագրական ոլորտ, 

արժութային շուկա, արժեթղթերի շուկա), 



12) Միության մարմինների գործունեության ապահովում, 

13) մակրոտնտեսական քաղաքականություն, 

14) արդյունաբերական եւ ագրոարդյունաբերական քաղաքականություն, 

15) դեղամիջոցների եւ բժշկական արտադրատեսակների շրջանառություն, 

16) Միության լիազորությունների սահմաններում այլ հարցեր (իր զարգացմանը 

զուգահեռ ինտեգրված համակարգի ընդգրկման տիրույթում ներառվող )։ 

4. Ինտեգրված համակարգի ձեւավորման հիմնական խնդիրներն են՝ 

1) Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական 

համակարգ ստեղծելն ու վարելը դասակարգման եւ ծածկագրման 

միասնականացված համակարգի հիման վրա, 

2) Միության շրջանակներում տվյալների եւ էլեկտրոնային փաստաթղթերի 

միջպետական փոխանակման ինտեգրված տեղեկատվական կառուցվածք 

ստեղծելը, 

3) անդամ պետությունների համար ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսներ 

ստեղծելը, 

4) ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների ձեւավորումն ապահովելու, 

պետական հսկողություն իրականացնող լիազոր մարմինների տեղեկատվական 

ապահովումն իրականացնելու, ինչպես նաեւ Միության շրջանակներում ընդհանուր 

գործընթացներն իրականացնելու համար Պայմանագրի դրույթների հիման վրա 

տեղեկատվական փոխգործակցություն ապահովելը, 

5) Միության իրավունքը կազմող միջազգային պայմանագրերի եւ ակտերի ու 

Միության իրավունքը կազմող միջազգային պայմանագրերի եւ ակտերի 

նախագծերի տեքստերին, ինչպես նաեւ ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսներին 

ու անդամ պետությունների տեղեկատվական ռեսուրսներին հասանելիություն 

ապահովելը, 



6) տեղեկություններն էլեկտրոնային տեսքով փաստաթղթավորելու ընդհանուր 

ենթակառուցվածք ստեղծելը եւ դրա գործունեությունն ապահովելը։ 

5. Ինտեգրված համակարգի շրջանակներում ձեւավորվում են ընդհանուր 

տեղեկատվական ռեսուրսներ, որոնք պարունակում են՝ 

1) անդամ պետությունների օրենսդրական եւ այլ նորմատիվ իրավական 

ակտեր, Միության իրավունքը կազմող միջազգային պայմանագրեր եւ ակտեր, 

2) նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկություններ, որոնք կազմվում են 

տվյալների բազայի կենտրոնացված վարման միջոցով կամ անդամ պետությունների 

տեղեկատվական փոխգործակցության հիման վրա, 

3) անդամ պետությունների եւ Հանձնաժողովի տեղեկատվական 

փոխգործակցության հիման վրա ձեւավորվող ռեեստրներ, 

4) պաշտոնական վիճակագրական տեղեկություններ, 

5) անդամ պետությունների տեղեկատվական-մեթոդական, գիտական, 

տեխնիկական եւ այլ տեղեկատվական-վերլուծական նյութեր, 

6) ինտեգրված համակարգի զարգացմանը զուգահեռ ընդհանուր 

տեղեկատվական ռեսուրսների կազմում ներառվող այլ տեղեկություններ։ 

6. Ինտեգրված համակարգ ձեւավորելիս անդամ պետությունները ելնում են 

հետեւյալ սկզբունքներից՝ 

1) շահերի ընդհանրություն եւ փոխշահավետություն, 

2) ինտեգրված համակարգի համար տեղեկությունների նախապատրաստման 

վերաբերյալ միասնական մեթոդաբանական մոտեցումների կիրառում տվյալների 

ընդհանուր մոդելի հիման վրա, 

3) տեղեկությունների մատչելիություն, հավաստիություն եւ 

ամբողջականություն, 

4) տեղեկությունները ժամանակին ներկայացնելը, 



5) ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մակարդակին 

համապատասխանություն, 

6) անդամ պետությունների տեղեկատվական համակարգերին ինտեգրում, 

7) ինտեգրված համակարգում առկա տեղեկատվական ռեսուրսներին անդամ 

պետությունների հավասար հասանելիության ապահովում, 

8) ներկայացված տեղեկությունները միայն հայտարարված նպատակներով 

օգտագործելն առանց այն տրամադրած անդամ պետությանը վնաս հասցնելու, 

9) ինտեգրված համակարգի բաց լինելը օգտվողների բոլոր կատեգորիաների 

համար՝ հաշվի առնելով տեղեկությունների օգտագործմանը ներկայացվող 

պահանջի պահպանումը՝ հայտարարված նպատակներին համապատասխան,  

10) լիազոր մարմինների, լիազոր մարմինների եւ Հանձնաժողովի միջեւ 

ինտեգրված համակարգի օգտագործմամբ տեղեկությունների փոխանակման 

իրականացում անհատույց հիմքով։ 

7. Նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների կազմի մեջ մտնող 

տեղեկագրքերի եւ դասակարգիչների կազմն ու բովանդակությունը, Պայմանագրին 

եւ Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրերին համապատասխան, 

սահմանվում են Հանձնաժողովի կողմից լիազոր մարմինների հետ 

համաձայնեցմամբ։ 

8. Ինտեգրված համակարգ ձեւավորելիս անդամ պետություններն 

առաջնորդվում են միջազգային ստանդարտներով եւ առաջարկություններով։ 

9. Ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսներ ձեւավորելու, Միության 

շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների իրականացումը ապահովելու եւ 

ինտեգրված համակարգի միջոցների օգտագործմամբ պետական հսկողության 

տարբեր տեսակներն արդյունավետ իրականացնելու նպատակներով ապահովվում է 

լիազոր մարմինների, լիազոր մարմինների եւ Հանձնաժողովի, ինչպես նաեւ 

Հանձնաժողովի ու ինտեգրացիոն միավորումների, միջազգային 

կազմակերպությունների միջեւ փոխգործակցության էլեկտրոնային ձեւ։ Միության 



շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների ցանկը, Միության շրջանակներում 

ընդհանուր գործընթացներն իրականացնելու տեխնոլոգիան, փոխգործակցության 

ընթացքում հաղորդագրություններ (հարցումներ) ուղարկելու եւ ստանալու կարգն ու 

կանոնակարգը, փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակին (էլեկտրոնային 

փաստաթուղթ) ներկայացվող պահանջները սահմանվում են Հանձնաժողովի 

կողմից՝ Պայմանագրով սահմանված կարգով։ 

10. Էլեկտրոնային ձեւով փոխգործակցության ընթացքում ներկայացվող 

տեղեկությունների ցանկը սահմանվում է Պայմանագրով կամ Միության 

շրջանակներում միջազգային պայմանագրերով։ 

11. Լիազոր մարմիններին տեղեկություններ ներկայացնելու առնչությամբ 

տնտեսավարող սուբյեկտների եւ ֆիզիկական անձանց համար հավասար 

պայմաններ ստեղծելու, լիազոր մարմինների, տնտեսավարող սուբյեկտների եւ 

ֆիզիկական անձանց միջեւ փոխգործակցության էլեկտրոնային ձեւերը 

համաձայնեցված կերպով զարգացնելու նպատակով Հանձնաժողովն իրավասու է 

փոխգործակցության նշված տեսակների համար Միության շրջանակներում 

փաստաթղթերի, էլեկտրոնային տարբերակի (էլեկտրոնային փաստաթղթերի), 

փոխգործակցության ընթացքում հաղորդագրություններ (հարցումներ) ուղարկելու եւ 

ստանալու կարգի նկատմամբ սահմանելու միասնական, միասնականացված 

պահանջներ կամ երաշխավորելու դրանց կիրառումը։ 

12. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի օգտագործմամբ փոխգործակցության 

էլեկտրոնային ձեւի դեպքում, ինչպես նաեւ տեղեկատվական համակարգերում 

դրանց մշակման դեպքում պահպանվում են հետեւյալ սկզբունքները՝ 

1) եթե անդամ պետության օրենսդրությամբ պահանջվում է փաստաթուղթը 

ձեւակերպել թղթային կրիչով, ապա Հանձնաժողովի խորհրդի կողմից հաստատվող՝ 

փաստաթղթավորման կանոնների եւ պահանջների համաձայն ձեւակերպված 

էլեկտրոնային փաստաթուղթը համարվում է այդ կանոններին եւ պահանջներին 

համապատասխանող. 



2) Հանձնաժողովի խորհրդի կողմից հաստատվող՝ փաստաթղթավորման 

կանոնների եւ պահանջների համաձայն ձեւակերպված էլեկտրոնային 

փաստաթուղթն ըստ իրավաբանական ուժի հավասարազոր է ճանաչվում 

ստորագրությամբ կամ ստորագրությամբ եւ կնիքով հաստատված՝ թղթային կրիչով 

համանման փաստաթղթին. 

3) փաստաթուղթը չի կարող զրկվել իրավաբանական ուժից միայն այն հիմքով, 

որ այն կազմված է էլեկտրոնային փաստաթղթի ձեւով. 

4) էլեկտրոնային փաստաթղթերից տեղեկություններ վերցնելու դեպքում, այդ 

թվում՝ ձեւաչափերը եւ կառուցվածքները վերափոխելու դեպքում դրանց մշակման 

նպատակով տեղեկատվական համակարգերում ապահովվում է դրանց 

նույնականությունն էլեկտրոնային փաստաթղթերում նշված համանման 

տեղեկություններին. 

5) Միության իրավունքը կազմող միջազգային պայմանագրերով եւ ակտերով 

կամ անդամ պետությունների օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում 

հաշվառման համակարգի օգտագործմամբ հնարավոր է ապահովել էլեկտրոնային 

փաստաթղթերի թղթային օրինակների ձեւակերպումը։  

13. Վստահության անդրսահմանային տարածքի զարգացումն իրականացվում 

է Հանձնաժողովի եւ անդամ պետությունների կողմից՝ միջպետական 

տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ իրավաբանական ուժ ունեցող 

էլեկտրոնային փաստաթղթերի եւ ծառայությունների օգտագործման 

ռազմավարությանն ու հայեցակարգին համապատասխան։ 

14. Տեղեկություններն էլեկտրոնային տեսքով փաստաթղթավորելու ընդհանուր 

ենթակառուցվածքը բաղկացած է պետական բաղադրիչներից եւ ինտեգրացիոն 

բաղադրիչից։ 

15. Տեղեկություններն էլեկտրոնային տեսքով փաստաթղթավորելու ընդհանուր 

ենթակառուցվածքի ինտեգրացիոն բաղադրիչի օպերատորը Հանձնաժողովն է։ 

16. Տեղեկություններն էլեկտրոնային տեսքով փաստաթղթավորելու ընդհանուր 

ենթակառուցվածքի պետական բաղադրիչների օպերատորները լիազոր 



մարմիններն են կամ դրանց կողմից սահմանված կազմակերպությունները՝ անդամ 

պետության օրենսդրությանը համապատասխան։ 

17. Տեղեկություններն էլեկտրոնային տեսքով փաստաթղթավորելու ընդհանուր 

ենթակառուցվածքի ինտեգրացիոն բաղադրիչը հանդիսանում է վստահության 

անդրսահմանային տարածքի տարրերի ամբողջություն, որոնք ապահովում են 

անդրսահմանային էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության իրականացումը՝ 

համաձայնեցված ստանդարտների եւ ենթակառուցվածքային որոշումների հիման 

վրա։ 

18. Վստահության անդրսահմանային տարածքի ստեղծմանը, զարգացմանը եւ 

գործունեությանն ուղղված պահանջները մշակվում են Հանձնաժողովի կողմից՝ 

լիազոր մարմինների հետ փոխգործակցությամբ եւ հաստատվում են Հանձնաժողովի 

կողմից։ Տեղեկություններն էլեկտրոնային տեսքով փաստաթղթավորելու ընդհանուր 

ենթակառուցվածքի բաղադրիչների ստուգումը նշված պահանջներին 

համապատասխանության վերաբերյալ իրականացվում է անդամ պետությունների եւ 

Հանձնաժողովի ներկայացուցիչներից կազմված հանձնաժողովի կողմից։ 

Հանձնաժողովի մասին դրույթը, որը ներառում է դրա ձեւավորման եւ 

գործունեության իրականացման կարգը, սահմանվում է Հանձնաժողովի խորհրդի 

կողմից։ 

19. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պաշտպանության տարբեր մեխանիզմներ 

օգտագործող էլեկտրոնային փոխգործակցության սուբյեկտների միջեւ էլեկտրոնային 

փաստաթղթերով տեղեկատական փոխանակումն ապահովվում է տեղեկություններն 

էլեկտրոնային տեսքով փաստաթղթավորելու ընդհանուր ենթակառուցվածքի 

օպերատորների կողմից տրամադրվող ծառայությունների, այդ թվում՝ վստահված 

երրորդ կողմի ծառայությունների օգտագործմամբ։ 

20. Վստահված երրորդ կողմի ծառայությունները տրամադրվում են անդամ 

պետությունների եւ Հանձնաժողովի կողմից։ Անդամ պետությունների վստահված 

երրորդ կողմի ծառայությունների օպերատորները լիազոր մարմիններն են կամ 

դրանց կողմից սահմանված (հավատարմագրված) կազմակերպությունները։ 

Հանձնաժողովի վստահված երրորդ կողմի ծառայությունների օպերատորը 



Հանձնաժողովն է։ Անդամ պետություններն ապահովում են վստահված երրորդ 

կողմերի ծառայություններից օգտվելու՝ էլեկտրոնային փոխգործակցության 

սուբյեկտների իրավունքը։ 

21. Վստահված երրորդ կողմի հիմնական խնդիրներն են՝ 

1) էլեկտրոնային փոխգործակցության սուբյեկտների էլեկտրոնային 

փաստաթղթերի եւ էլեկտրոնային թվային ստորագրությունների (էլեկտրոնային 

ստորագրությունների) օրինականացման իրականացում (իսկության հաստատում)՝ 

ժամանակի ֆիքսված պահին, 

2) էլեկտրոնային փաստաթղթերի միջազգային (անդրսահմանային) 

փոխանակման ժամանակ վստահության երաշխիքների ապահովում, 

3) ելից եւ (կամ) մտից էլեկտրոնային փաստաթղթերում էլեկտրոնային թվային 

ստորագրությունների (էլեկտրոնային ստորագրությունների) կիրառման 

իրավաչափության ապահովում՝ անդամ պետությունների օրենսդրությանը եւ 

Հանձնաժողովի ակտերին համապատասխան։ 

22. Հաշվառման համակարգի շրջանակներում տեղեկատվական ռեսուրսների 

վարման եւ օգտագործման կարգը սահմանվում է անդամ պետությունների 

օրենսդրությամբ։ 

23. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի օգտագործմամբ փոխգործակցության 

էլեկտրոնային ձեւի ապահովման առնչությամբ Հանձնաժողովի հիմնական 

խնդիրներն են՝ 

1) Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածում տեղեկությունների 

պաշտպանության՝ անդամ պետությունների համար փոխընդունելի մակարդակի 

ապահովում, 

2) հաշվառման համակարգերում տեղեկությունների եւ տեղեկություններն 

էլեկտրոնային տեսքով փաստաթղթավորելու ընդհանուր ենթակառուցվածքի, այդ 

թվում՝ տեղեկատվական փոխգործակցության սուբյեկտների հասանելիության 

միջոցների պաշտպանության ապահովման նպատակով որոշումների մշակում, 



3) տեղեկություններն էլեկտրոնային տեսքով փաստաթղթավորելու ընդհանուր 

ենթակառուցվածքի բաղադրիչների կազմի սահմանում անդամ պետությունների 

միջպետական ստանդարտների, միջազգային ստանդարտների եւ 

առաջարկությունների հիման վրա, 

4) տիպային տեղեկատվական–տեխնոլոգիական որոշումների եւ ծրագրա–

ապարատային համալիրների մշակման ու փորձարկումների համակարգում՝ 

տեղեկություններն էլեկտրոնային տեսքով փաստաթղթավորելու ընդհանուր 

ենթակառուցվածքի շրջանակներում, 

5) տեղեկություններն էլեկտրոնային տեսքով փաստաթղթավորելու կանոնների, 

տեղեկություններն էլեկտրոնային տեսքով փաստաթղթավորելու ընդհանուր 

ենթակառուցվածքի առանձին բաղադրիչների եւ ծառայությունների աշխատանքի 

կանոնակարգերի, ինչպես նաեւ էլեկտրոնային փոխգործակցության սուբյեկտների 

համար դրանց կիրառման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակման 

համակարգում, 

6) Միության շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցության 

ընթացքում էլեկտրոնային փաստաթղթերի օգտագործման դեպքում անդամ 

պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցման, ինչպես նաեւ հաշվառման 

համակարգերի միջեւ տեղեկատվական փոխգործակցության միջերեսների 

միասնականացման համար առաջարկությունների նախապատրաստում, 

7) վստահության անդրսահմանային տարածքի ձեւավորման առանձին 

հարցերով անդամ պետությունների՝ երրորդ կողմի հետ փոխգործակցության 

համակարգում։ 

24. Անդամ պետություններն ապահովում են լիազոր մարմինների 

տեղեկատվական ռեսուրսներում, տեղեկատվական համակարգերում եւ 

տեղեկատվահեռահաղորդակցական ցանցերում առկա տեղեկությունների 

պաշտպանությունը՝ անդամ պետությունների օրենսդրության պահանջներին 

համապատասխան։ 



25. Անդամ պետությունների օրենսդրությամբ պետական գաղտնիք (պետական 

գաղտնիքներ) կամ սահմանափակ տարածում (հասանելիություն) ունեցող 

տեղեկատվություն համարվող տեղեկությունների փոխանակումն իրականացվում է 

անդամ պետությունների օրենսդրության՝ դրանց պաշտպանությանը վերաբերող 

պահանջների պահպանմամբ։ 

26. Անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան՝ պետական 

գաղտնիք կամ սահմանափակ տարածում (հասանելիություն) ունեցող 

տեղեկատվություն համարվող տվյալներ պարունակող տեղեկությունների 

փոխանակման կարգը սահմանվում է Միության շրջանակներում միջազգային 

պայմանագրերով։ 

27. Ինտեգրված համակարգի ստեղծումը համակարգվում է Հանձնաժողովի 

կողմից, որն ապահովում է դրա գործունեությունն ու զարգացումը անդամ 

պետությունների ազգային հատվածի պատվիրատուների հետ փոխգործակցության 

արդյունքում՝ հաշվի առնելով Հանձնաժողովի կողմից մշակվող եւ Հանձնաժողովի 

խորհրդի կողմից հաստատվող ինտեգրված համակարգի զարգացման 

ռազմավարությունը։ Ինտեգրված համակարգի ստեղծման, դրա գործունեության 

ապահովման եւ զարգացման աշխատանքներն իրականացվում են Հանձնաժողովի՝ 

լիազոր մարմինների հետ փոխգործակցության արդյունքում մշակող եւ 

Հանձնաժողովի խորհրդի կողմից հաստատվող ծրագրերի հիման վրա (նշելով 

Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի ստեղծման, գործունեության ապահովման 

եւ զարգացման աշխատանքների ժամկետներն ու արժեքները)։ 

28. Հանձնաժողովը սեփականատիրոջ իր իրավունքներն իրականացնում եւ 

պարտականությունները կատարում է ինտեգրման համակարգի այնպիսի 

բաղադրիչների առնչությամբ, ինչպիսիք Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածը, 

Հանձնաժողովի տեղեկատվական ռեսուրսներն ու տեղեկատվական համակարգերն 

են, ինչպես նաեւ կազմակերպում է դրանց նախագծումը, մշակումը, ներդնումը, 

աշխատանքների արդյունքների ընդունումն ու հետագա պահպանումը։ 

29. Հանձնաժողովն իրականացնում է ապրանքների (աշխատանքների, 

ծառայությունների) պատվերներ (գնումներ), ապրանքների (աշխատանքների, 



ծառայությունների) պատվերներ (գնումներ) կատարելու ժամանակ ներկայացված 

մրցույթային առաջարկների գնահատում եւ սույն Արձանագրության 28-րդ կետում 

նշված ինտեգրված համակարգի բաղկացուցիչների առնչությամբ գույքային 

իրավունքների ձեռքբերում։ 

30. Ինտեգրված համակարգի հատվածների ստեղծման, զարգացման եւ 

գործունեության ժամանակ կազմակերպական ու տեխնիկական որոշումների 

կիրառման միասնականացումն ապահովելու, տեղեկությունների պաշտպանության 

պատշաճ մակարդակը պահպանելու նպատակներով Հանձնաժողովը 

համակարգում է տեխնիկական, տեխնոլոգիական, մեթոդական եւ 

կազմակերպչական փաստաթղթերի նախագծերի մշակումն ու հաստատում դրանք։ 

31. Անդամ պետությունը սահմանում է անդամ պետության ազգային հատվածի 

պատվիրատուին, որն իրականացնում է իրավունքներ եւ կատարում 

պարտականություններ՝ այն ստեղծելու, գործունեությունն ու զարգացումն 

ապահովելու մասով։ 

32. Անդամ պետություններն ունեն ինտեգրված համակարգից օգտվելու 

հավասար իրավունքներ։ 

33. Սույն Արձանագրության 28-րդ կետում նշված ինտեգրված համակարգի 

բաղկացուցիչների ստեղծման, զարգացման եւ գործունեության ապահովման 

աշխատանքների ֆինանսավորումն իրականացվում է Միության բյուջեի միջոցների 

հաշվին, ընդ որում, դրանց ստեղծման եւ զարգացման աշխատանքների 

առնչությամբ՝ ելնելով սույն Արձանագրության 27-րդ կետում նշված ծրագրերն 

իրականացնելու համար անհրաժեշտ ծավալներից։ 

34. Պետական տեղեկատվական ռեսուրսների եւ լիազոր մարմինների 

տեղեկատվական համակարգերի, ինչպես նաեւ անդամ պետությունների ազգային 

հատվածների ստեղծման, զարգացման եւ գործունեության ապահովման 

աշխատանքների ֆինանսավորումն իրականացվում է անդամ պետությունների 

բյուջեի՝ լիազոր մարմինների գործունեության ապահովման համար նախատեսված 

միջոցների հաշվին։ 


