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«ԱՆԿԱԽ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՊԵՏՈՒ-
ԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ԿԱՊԻ ՀԱՄԱՏԵՂ (ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ) ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ՄԱՍԻՆ» ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` ՍԱՀ-
ՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐ-
ՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ 

 

 
Քաղ. Երևան          25 փետրվարի 2022թ. 

 

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

Վ. Գրիգորյանի, Հ. Թովմասյանի, Ա. Թունյանի, Ա. Խաչատրյանի, Ե. Խունդկար-

յանի, Է. Շաթիրյանի, Ա. Պետրոսյանի, Ա. Վաղարշյանի, 

մասնակցությամբ (գրավոր ընթացակարգի շրջանակներում)՝ 

ՀՀ կառավարության ներկայացուցիչ՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարի 

տեղակալ Ա. Սարգսյանի, 

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 «Անկախ պետությունների 

համագործակցության մասնակից պետությունների զինված ուժերի կապի համատեղ 

(միավորված) համակարգի մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորու-

թյունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերա-

բերյալ» գործը: 
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Կառավարությունն իր` 2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 2004-Ա որոշմամբ 

«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների զինված 

ուժերի կապի համատեղ (միավորված) համակարգի մասին» համաձայնագրում 

ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանու-

թյան հարցը որոշելու նպատակով դիմել է Սահմանադրական դատարան:  

Հիշյալ որոշումը վարչապետը Սահմանադրական դատարան է ներկայացրել 

2021 թվականի դեկտեմբերի 10-ին:  

Գործի քննության առիթը Կառավարության՝ 2021 թվականի դեկտեմբերի 10-ին 

Սահմանադրական դատարան մուտքագրված դիմումն է։ 

Ուսումնասիրելով վերոնշյալ համաձայնագիրը, սույն գործով Կառավարության 

ներկայացուցչի գրավոր բացատրությունը, հետազոտելով գործում առկա մյուս 

փաստաթղթերը` Սահմանադրական դատարանը Պ Ա Ր Զ Ե Ց. 

 

1. «Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների 

զինված ուժերի կապի համատեղ (միավորված) համակարգի մասին» համաձայնա-

գիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր)  ստորագրվել է 2020 թվականի մայիսի 29-ին` 

Համաձայնագրի մասնակից պետությունների զինված ուժերի միջև փոխգործակ-

ցությունը զարգացնելու համար ԱՊՀ մասնակից պետությունների զինված ուժերի 

Կապի համատեղ (միավորված) համակարգ (այսուհետ՝ Կապի համատեղ (միավոր-

ված) համակարգ)  ստեղծելու նպատակով: 

 

2. Համաձայնագրի իրագործման գծով Կողմերի լիազորված մարմիններն են 

Համաձայնագրի մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարություն-

ները (պաշտպանական գերատեսչությունները): 

  

 3.  Կապի համատեղ (միավորված) համակարգի մեջ մտնում են Համաձայնագրի 

մասնակից պետությունների զինված ուժերի կապի ուժերն ու միջոցները (ուժերի և 

միջոցների մի մասը), որոնք կիրառվում են՝ ըստ Անկախ պետությունների համա-

գործակցության մասնակից պետությունների զինված ուժերի Կապի համատեղ 
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(միավորված) համակարգի կազմակերպման և փոխգործակցության համաձայնեցված 

պլանի (այսուհետ` Պլան) և Անկախ պետությունների համագործակցության մասնա-

կից պետությունների զինված ուժերի Կապի համատեղ (միավորված) համակարգի 

կազմակերպման և զարգացման գլխավոր սխեմային համապատասխան և 

կատարում են Համաձայնագրի 3-րդ հոդվածով նախատեսված խնդիրները: 

 Կապի համատեղ (միավորված) համակարգի կազմակերպչատեխնիկական 

կառուցվածքի ձևավորման, դրա կազմության և գործառության սկզբունքները սահ-

մանվում են Անկախ պետությունների համագործակցության կառավարությունների 

ղեկավարների խորհրդի կողմից հաստատվող համապատասխան հիմնադրույթով: 

 

4. Կապի համատեղ (միավորված) համակարգի ստեղծմանը, գործառությանն 

ու զարգացմանն ուղղված Կողմերի ջանքերի համակարգումն իրականացնում է ԱՊՀ 

մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհուրդը՝ ԱՊՀ 

մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդին առընթեր՝ 

ԱՊՀ մասնակից պետությունների զինված ուժերի կապի պետերի համակարգման 

կոմիտեի (այսուհետ` Համակարգման կոմիտե) միջոցով: 

 Համակարգման կոմիտեի նախագահը Ռուսաստանի Դաշնության Զինված 

ուժերի կապի գլխավոր վարչության պետն է: 

 Որպես Համակարգման կոմիտեի անդամներ՝ դրա կազմի մեջ են մտնում ԱՊՀ 

մասնակից պետությունների զինված ուժերի (զինված ուժերի) գլխավոր շտաբների 

կապի գլխավոր վարչությունների (կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

վարչության, կապի և կառավարման ավտոմատացված համակարգերի վարչության, 

կապի վարչության, կապի դեպարտամենտի) պետերը, ինչպես նաև ԱՊՀ մասնակից 

պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի որոշմամբ` Համակարգ-

ման կոմիտեի նախագահի տեղակալը և այլ պաշտոնատար անձինք: 

 

 5.  Հայաստանի Հանրապետությունը Համաձայնագրով ստանձնում է մասնավո-

րապես հետևյալ պարտավորությունները. 

5.1. Համաձայնագրի մասնակից պետությունների զինված ուժերի միջև փոխ-
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գործակցությունը զարգացնելու նպատակով Կողմերի հետ համատեղ ստեղծել ԱՊՀ 

մասնակից պետությունների զինված ուժերի Կապի համատեղ (միավորված) համա-

կարգ (հոդված 1, պարբերություն 1), 

5.2. Լիազորված մարմինների միջոցով ապահովել Կապի համատեղ (միավոր-

ված) համակարգի կազմից զորքերի (ուժերի և միջոցների) մշտական մարտական 

պատրաստությունը, փոխգործակցությունը և Համակարգման կոմիտեի կողմից 

մշակվող Պլանին համապատասխան կապին առնչվող համատեղ խնդիրների 

կատարման ժամանակ դրանց գործողությունները՝ հաշվի առնելով Համաձայնագրի 

մասնակից պետությունների զինված ուժերի կապի պլանները և կապի զորքերի 

կիրառումը (հոդված 8, պարբերություն 1), 

5.3. Կապի համատեղ (միավորված) համակարգի գործառության և զարգացման 

ապահովման շահերից ելնելով՝ կապի ռազմական տեխնիկայի (գույքի) մատակա-

րարումը, կապի ռազմական տեխնիկայի նորոգումը, կապի աշխատանքների 

կատարումը և ծառայությունների մատուցումն իրականացնել Կողմերի հետ երկկողմ 

համաձայնագրերի հիման վրա (հոդված 11), 

5.4. Կապի համատեղ (միավորված) համակարգի ՀՀ համակարգերի (հատված-

ների) գործառության ու զարգացման ֆինանսավորումը և Կապի համատեղ (միավոր-

ված) համակարգի համատեղ միջոցառումների ապահովումն իրականացնել ՀՀ 

բյուջեով` ՀՀ լիազորված մարմինների համար նախատեսված միջոցների հաշվին 

(հոդված 12), 

5.5. Տեղեկատվության փոխանցումը և դրա պաշտպանությունն իրականացնել ՀՀ 

օրենսդրությանը համապատասխան (հոդված 14, պարբերություն 1), 

5.6. Միջպետական գաղտնիքներին առնչվելն ու դրանց պաշտպանությունն 

իրականացնել ԱՊՀ շրջանակներում գործող՝ գաղտնի տեղեկատվության պաշտպա-

նության մասին միջազգային պայմանագրերին համապատասխան և Համաձայնագրի 

մասնակից պետությունների հետ՝ գաղտնի տեղեկատվության (պետական գաղտնիք-

ների) փոխադարձ պաշտպանության (պահպանության) մասին երկկողմ պայմանա-

գրերով (հոդված 14, պարբերություն 2), 

5.7. Չփոխանցել երրորդ կողմին Համաձայնագրի շրջանակներում ստացված 
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տեղեկատվությունն առանց այդ տեղեկատվությունը տրամադրած Կողմի գրավոր 

համաձայնության (հոդված 14, պարբերություն 3), 

5.8. Համաձայնագրի իրագործման ընթացքում ստացած տեղեկատվությունը 

չօգտագործել ի վնաս այլ Կողմերի շահերի (հոդված 14, պարբերություն 4), 

5.9. Կապի համատեղ (միավորված) համակարգի զորքերի (ուժերի և միջոցների) 

համար ռազմական մասնագետների ուսուցումն իրականացնել Կողմերի երկկողմ 

համաձայնագրերի հիման վրա (հոդված 15): 

 

6. Համաձայնագիրն առաջարկվում է վավերացնել հետևյալ վերապահմամբ. 

 «Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացնում է սույն Համաձայնագիրը՝ 

պայմանով, որ Հայաստանի Հանրապետությունն առանձին որոշում կկայացնի 

«Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների զին-

ված ուժերի կապի համատեղ (միավորված) համակարգի մասին» Համաձայնագրի 

դրույթների տարածման վերաբերյալ այն պետությունների նկատմամբ, որոնք միացել 

են սույն Համաձայնագրին 2020 թվականի մայիսի 29-ից հետո»: 

 

 7. 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 հաս-

տատմանն 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, «Սահմանա-

դրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 63, 64 և 74-րդ հոդված-

ներով՝ Սահմանադրական դատարանը Ո Ր Ո Շ Ե Ց.  

 

1. «Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների 

զինված ուժերի կապի համատեղ (միավորված) համակարգի մասին» համաձայնա-
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գրում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են Սահմա-

նադրությանը: 

2. Սահմանադրության 170-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սույն որոշումը 

վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ                                                                       Ա. ԴԻԼԱՆՅԱՆ 

 

 

25 փետրվարի 2022 թվականի  
     ՍԴՈ-1630 

 


