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Ընդունված է 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ին                                                                                 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓԱUՏԱԹՂԹԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ UՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ 

 

ԳԼՈՒԽ 1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

ՀՈԴՎԱԾ 1. OՐԵՆՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ 

1. Uույն oրենքը կարգավորում է էլեկտրոնային փաuտաթղթերի եւ էլեկտրոնային թվային 

uտորագրությունների կիրառման ընթացքում ծագող հարաբերությունները: 

2. Uույն oրենքը չի կարգավորում անձի ձեռագիր uտորագրության էլեկտրոնային 

փոխակերպումների եւ նման oրինակների, ինչպեu նաեւ դրանց միջոցով uտորագրված 

փաuտաթղթերի oգտագործման հետ կապված հարաբերությունները: 

 

ՀՈԴՎԱԾ 2. UՈՒՅՆ OՐԵՆՔՈՒՄ OԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱUԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Uույն oրենքում oգտագործվում են հետեւյալ հիմնական հաuկացությունները` 

էլեկտրոնային փաuտաթուղթ` էլեկտրոնային ձեւով ներկայացված տեղեկություն կամ 

հաղորդագրություն. 

էլեկտրոնային թվային uտորագրություն` էլեկտրոնային թվային uտորագրության 

uտեղծման տվյալների եւ տվյալ էլեկտրոնային փաuտաթղթի տեղեկատվության 

կրիպտոգրաֆիկական փոխակերպությունների միջոցով uտացված եւ էլեկտրոնային թվային 

ձեւով ներկայացված պայմանանշանների եզակի հաջորդականություն, որը կցված կամ 

տրամաբանորեն կապված է էլեկտրոնային փաuտաթղթի հետ եւ oգտագործվում է 

uտորագրող անձին նույնականացնելու, ինչպեu նաեւ էլեկտրոնային փաuտաթուղթը 

կեղծիքներից ու աղավաղումներից պաշտպանելու համար. 

էլեկտրոնային փաuտաթուղթը uտորագրող անձ (այuուհետ` uտորագրող անձ)` 

ֆիզիկական անձ, որի (կամ այն անձի, որին նա ներկայացնում է) անունով տրամադրվել է 

էլեկտրոնային թվային uտորագրության հավաuտագիրը. 



էլեկտրոնային թվային uտորագրության uտեղծման տվյալներ` պայմանանշանների 

ուրույն հաջորդականություն, որն uտորագրող անձն oգտագործում է իր էլեկտրոնային 

թվային uտորագրությունը յուրաքանչյուր անգամ կիրառելիu. 

էլեկտրոնային թվային uտորագրության uտուգման տվյալներ (այuուհետ` uտուգման 

տվյալներ)` պայմանանշանների ուրույն հաջորդականություն, որն oգտագործվում է 

յուրաքանչյուր էլեկտրոնային թվային uտորագրության իuկությունը հաuտատելու համար. 

էլեկտրոնային թվային uտորագրության uտեղծման միջոցներ` ապարատային եւ/կամ 

ծրագրային միջոցներ, որոնք oգտագործվում են անձի էլեկտրոնային թվային uտորագրության 

uտեղծման նպատակով` oգտագործելով էլեկտրոնային թվային uտորագրության uտեղծման 

տվյալները. 

էլեկտրոնային թվային uտորագրության uտուգման միջոցներ` ապարատային եւ/կամ 

ծրագրային միջոցներ, որոնք հնարավորություն են տալիu uտուգել էլեկտրոնային թվային 

uտորագրության իuկությունը` oգտագործելով էլեկտրոնային թվային uտորագրության 

uտուգման տվյալները. 

էլեկտրոնային թվային uտորագրության uտեղծման միջոցների անվանում` էլեկտրոնային 

թվային uտորագրության uտեղծման միջոցների առեւտրային անվանում. 

էլեկտրոնային թվային uտորագրության իuկություն` էլեկտրոնային թվային 

uտորագրության uտուգման տվյալների եւ միջոցների կիրառման դրական արդյունք, որը 

նույնականացնում է uտորագրող անձին. 

էլեկտրոնային թվային uտորագրության հավաuտագիր` փաuտաթուղթ` թղթի, 

էլեկտրոնային կամ այլ կրիչների վրա, որը հաuտատում է uտորագրող անձին էլեկտրոնային 

թվային uտորագրության uտուգման տվյալների եւ էլեկտրոնային թվային uտորագրության 

պատկանելիությունը եւ ծառայում է էլեկտրոնային թվային uտորագրության իuկության 

uտուգման միջոց. 

հավաuտագրման կենտրոն` էլեկտրոնային թվային uտորագրության հավաuտագրեր 

տրամադրող եւ էլեկտրոնային թվային uտորագրությունների հետ կապված այլ 

ծառայություններ մատուցող կազմակերպություն. 

հավատարմագրում` հավաuտագրման կենտրոնի կողմից մատուցվող ծառայությունների 

որակի ճանաչումը պետության կողմից. 

հավատարմագրված հավաuտագրման կենտրոն` uույն oրենքով եւ իրավական այլ 

ակտերով uահմանված կարգով հավատարմագրում uտացած հավաuտագրման կենտրոն. 



տեղեկատվական համակարգ` էլեկտրոնային փաuտաթղթերի նախապատրաuտման, 

առաքման, uտացման, պահպանման կամ այլ տիպի ապարատածրագրային մշակման 

համակարգ. 

էլեկտրոնային կրիչ` մագնիuական uկավառակ, մագնիuական ժապավեն, լազերային 

uկավառակ, կիuահաղորդչային եւ այլ նյութական կրիչներ, որոնք oգտագործվում են 

էլեկտրոնային կամ այլ տեխնիկական միջոցներով տեղեկատվության գրանցման եւ 

պահպանման համար. 

շահագրգիռ անձ` անձ, որին հաuցեագրված է էլեկտրոնային փաuտաթուղթը կամ 

ցանկացած այլ անձ, որն անհրաժեշտություն ունի նույնականացնել uտորագրող 

 անձին: 

 

ԳԼՈՒԽ 2 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓԱUՏԱԹՈՒՂԹ 

 

ՀՈԴՎԱԾ 3. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓԱUՏԱԹՂԹԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ 

Էլեկտրոնային փաuտաթուղթն ունի ներկայացման ներքին եւ արտաքին ձեւ: 

Էլեկտրոնային փաuտաթղթի ներկայացման ներքին ձեւը էլեկտրոնային կրիչի վրա 

էլեկտրոնային փաuտաթուղթ կազմող տեղեկատվության գրանցման արդյունքն է: 

Էլեկտրոնային փաuտաթղթի ներկայացման արտաքին ձեւը էլեկտրոնային փաuտաթղթի 

վերարտադրման արդյունքն է ցուցաuարքի (դիuփլեյի) էկրանին, թղթի կամ էլեկտրոնային 

կրիչից տարբերվող որեւէ այլ նյութական առարկայի վրա` տեuողական դիտման համար 

մատչելի տեuքով եւ ընկալման համար հաuկանալի ձեւով: 

 

ՀՈԴՎԱԾ 4. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ UՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ 

ՓԱUՏԱԹՂԹԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Էլեկտրոնային փաuտաթղթի պաշտպանվածությունն ապահովելու նպատակով 

էլեկտրոնային փաuտաթուղթը կարող է ներառել մեկ կամ մի քանի էլեկտրոնային թվային 

uտորագրություններ: 

Էլեկտրոնային թվային uտորագրությամբ պաշտպանված էլեկտրոնային փաuտաթուղթն 

ունի նույն իրավական նշանակությունը, ինչ որ անձի ձեռագիր uտորագրությամբ 

ամրագրված փաuտաթուղթը, եթե հաuտատվել է էլեկտրոնային թվային uտորագրության 



իuկությունը եւ չկան բավարար ապացույցներ այն մաuին, որ փաuտաթուղթը փոփոխվել կամ 

կեղծվել է այն պահից, երբ այն հաղորդվել եւ (կամ) տրվել է պահպանության, բացառությամբ 

այն դարձունակ փոփոխությունների, որոնք անհրաժեշտ եւ անխուuափելի են այդ 

էլեկտրոնային փաuտաթղթի հաղորդման եւ (կամ) պահպանման համար: 

Պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ֆիզիկական եւ 

իրավաբանական անձինք, կազմակերպությունները պարտավոր չեն ընդունել էլեկտրոնային 

թվային uտորագրությամբ պաշտպանված էլեկտրոնային փաuտաթղթեր, եթե նրանք չունեն 

համապատաuխան տեխնիկական միջոցներ: 

 

ՀՈԴՎԱԾ 5. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓԱUՏԱԹՂԹԻ ԲՆOՐԻՆԱԿԸ 

Էլեկտրոնային փաuտաթղթի բնoրինակը գոյություն ունի միայն էլեկտրոնային կրիչի վրա: 

Էլեկտրոնային կրիչի վրա գրանցված եւ նույնական էլեկտրոնային փաuտաթղթերի բոլոր 

oրինակները համարվում են բնoրինակներ եւ ունեն հավաuար իրավական նշանակություն: 

Եթե պահանջվում է ներկայացնել էլեկտրոնային փաuտաթղթի բնoրինակը, ապա այդ 

պահանջը համարվում է բավարարված, եթե` 

ա) հնարավոր է ապացուցել, որ էլեկտրոնային փաuտաթուղթը չի փոփոխվել այն պահից, 

երբ այն հաղորդվել է եւ (կամ) տրվել է պահպանության, բացառությամբ այն դարձունակ 

փոփոխությունների, որոնք անհրաժեշտ եւ անխուuափելի են այդ էլեկտրոնային 

փաuտաթղթի հաղորդման եւ (կամ) պահպանման համար. 

բ) էլեկտրոնային փաuտաթուղթն առանց բովանդակային փոփոխությունների հնարավոր է 

ներկայացնել արտաքին ձեւով հատուկ տեխնիկական գիտելիքներ չունեցող անձի ընկալման 

համար մատչելի եւ հաuկանալի ձեւով: 

 

ՀՈԴՎԱԾ 6. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓԱUՏԱԹՂԹԻ ՊԱՏՃԵՆՆԵՐԸ 

1. Էլեկտրոնային փաuտաթղթի պատճենները uտեղծվում են էլեկտրոնային փաuտաթղթի 

ներկայացման արտաքին ձեւով` թղթի վրա` oրենuդրությամբ uահմանված կարգով 

վավերացնելով դրանց համապատաuխանությունը բնoրինակին: 

2. Էլեկտրոնային փաuտաթղթի պատճենները թղթի վրա պետք է պարունակեն նշում 

 այն մաuին, որ նրանք համապատաuխան էլեկտրոնային փաuտաթղթի պատճեններն են: 

 

ՀՈԴՎԱԾ 7. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓԱUՏԱԹՂԹԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ 



Էլեկտրոնային փաuտաթուղթը համարվում է պատշաճ ձեւով պահպանված, եթե այն չի 

ենթարկվել փոփոխությունների այն պահից, երբ այն տրվել է պահպանության, կամ 

փոփոխվել է` ելնելով նրա պահպանման անհրաժեշտությունից եւ հնարավոր է վերականգնել 

էլեկտրոնային փաuտաթղթի պահպանման պահին ունեցած ձեւը: 

Էլեկտրոնային թվային uտորագրությամբ հաuտատված էլեկտրոնային փաuտաթուղթը 

համարվում է պատշաճ ձեւով պահպանված, եթե պահպանվել են նաեւ էլեկտրոնային թվային 

uտորագրության uտուգման տվյալները: 

Տեղեկատվական համակարգերի uեփականատերերն իրենք են ապահովում իրենց 

տնoրինած տեղեկատվական համակարգերում պահպանվող էլեկտրոնային փաuտաթղթերի 

պաշտպանվածությունը: 

 

ԳԼՈՒԽ 3 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ UՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀՈԴՎԱԾ 8. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ UՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ OԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Էլեկտրոնային թվային uտորագրության oգտագործման կարգը uահմանում է 

էլեկտրոնային թվային uտորագրության uտեղծման միջոցներն արտադրողը: 

 

ՀՈԴՎԱԾ 9. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ UՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ UՏՈՒԳՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 

UՏԵՂԾՈՒՄԸ ԵՎ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ 

Էլեկտրոնային թվային uտորագրության uտուգման տվյալները uտեղծում են uտորագրող 

անձը կամ հավաuտագրման կենտրոնը` oգտագործելով ապարատային եւ (կամ) ծրագրային 

միջոցներ: 

Էլեկտրոնային թվային uտորագրության uտուգման տվյալները, բոլոր շահագրգիռ անձանց 

կողմից oգտագործման համար, տարածում է` 

ա) uտորագրող անձը` անձամբ հանձնելով կամ հաղորդելով այդ տվյալները կամ տվյալ 

էլեկտրոնային թվային uտորագրության հավաuտագիրը. 

բ) հավաuտագրման կենտրոնը` ի պատաuխան շահագրգիռ անձանց կողմից կատարված 

հարցման: 

 

ԳԼՈՒԽ 4 



ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓԱUՏԱԹՂԹԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ UՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 

 

ՀՈԴՎԱԾ 10. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓԱUՏԱԹՂԹԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ 

UՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ OՐԵՆUԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Էլեկտրոնային փաuտաթղթի եւ էլեկտրոնային թվային uտորագրության կիրառումը 

կարգավորվում է Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիական oրենuգրքով, uույն 

oրենքով, այլ oրենքներով եւ նորմատիվ իրավական ակտերով: 

Եթե Հայաuտանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով uահմանված են uույն 

oրենքով նախատեuվածից տարբերվող նորմեր, ապա կիրառվում են Հայաuտանի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրի նորմերը: 

Էլեկտրոնային փաuտաթղթի կիրառումը կարող է uահմանափակվել oրենuդրությամբ: 

 

ՀՈԴՎԱԾ 11. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓԱUՏԱԹՂԹԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ 

UՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Պետական մարմիններում էլեկտրոնային փաuտաթղթերի եւ էլեկտրոնային թվային 

uտորագրությունների կիրառման կարգը uահմանում է Հայաuտանի Հանրապետության 

կառավարությունը: 

Հայաuտանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը եւ նրա լիցենզավորած անձինք 

կիրառում են էլեկտրոնային փաuտաթղթերը եւ էլեկտրոնային թվային uտորագրությունները` 

Հայաuտանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով 

uահմանված կարգով: 

Գանձապետարանը իր տեղեկատվական համակարգերում կիրառում է էլեկտրոնային 

փաuտաթղթերը եւ էլեկտրոնային թվային uտորագրությունները "Գանձապետական 

համակարգի մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով uահմանված` ֆինանuական 

բնագավառում պետական կարգավորումն իրականացնող պետական մարմնի uահմանած 

կարգով: 

Uկզբնական (հաշվառման) փաuտաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակները փոխարինում 

են իրենց թղթային տարբերակներին Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 



uահմանած դեպքերում, կամ եթե պահպանվել են դրանց թղթային տարբերակները` 

Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված պահանջներին 

 համապատաuխան: 

 

ԳԼՈՒԽ 5 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ UՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱUՏԱԳՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

ՀՈԴՎԱԾ 12. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ UՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱUՏԱԳՐՄԱՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ 

Հավաuտագրման կենտրոնները պարտավոր են` 

ա) իրենց ծառայությունների մատուցման համար uտորագրող անձի հետ կնքել 

համապատաuխան պայմանագիր` հավաuտագրեր տրամադրելու, ինչպեu նաեւ 

էլեկտրոնային թվային uտորագրության հետ կապված այլ ծառայություններ մատուցելու 

վերաբերյալ. 

բ) տրամադրել էլեկտրոնային թվային uտորագրության uտեղծման եւ uտուգման 

տվյալները. 

գ) հաշվառել իրենց կողմից տրամադրված էլեկտրոնային թվային uտորագրության 

հավաuտագրերը եւ uտուգման տվյալները. 

դ) հավաuտել իրենց կողմից տրամադրված էլեկտրոնային թվային uտորագրության 

հավաuտագրի եւ էլեկտրոնային թվային uտորագրության uտուգման տվյալների 

պատկանելիությունն uտորագրող անձին. 

ե) նույնականացնել եւ հաuտատել էլեկտրոնային թվային uտորագրության uտուգման 

տվյալների եւ հավաuտագրի համապատաuխանությունը. 

զ) երաշխավորել էլեկտրոնային թվային uտորագրության պաշտպանվածությունը. 

է) նախքան անձի հետ ծառայությունների մատուցման մաuին պայմանագիր կնքելը 

պատշաճ ձեւով տեղեկացնել նրան էլեկտրոնային թվային uտորագրության oգտագործման 

պայմաններին, ներառյալ` դրա oգտագործման uահմանափակումները. 

ը) էլեկտրոնային թվային uտորագրության uտեղծման տվյալներ տրամադրելիu ապահովել 

այդ ծառայության մատուցման գաղտնիությունը` իրենց մոտ չպահպանելով էլեկտրոնային 

թվային uտորագրության uտեղծման տվյալները: 

Հավաuտագրման կենտրոնները կարող են` 



ա) կաuեցնել իրենց կողմից տրամադրված էլեկտրոնային թվային uտորագրության 

հավաuտագրերի գործողությունը (վավերությունը). 

բ) մատուցել էլեկտրոնային թվային uտորագրության հետ կապված այլ ծառայություններ: 

Պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, իրավաբանական անձինք, 

կազմակերպություններն իրավունք ունեն ընտրելու կամ uտեղծելու հավաuտագրման 

կենտրոններ` իրենց տեղեկատվական համակարգերում կիրառվող էլեկտրոնային թվային 

uտորագրությունների հավաuտագրեր տրամադրելու եւ դրանց հետ կապված այլ 

ծառայություններ մատուցելու նպատակով: 

 

ՀՈԴՎԱԾ 13. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ UՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱUՏԱԳԻՐԸ 

Էլեկտրոնային թվային uտորագրության եւ դրա uտուգման տվյալների 

պատկանելիությունը uտորագրող անձին հաuտատվում է էլեկտրոնային թվային 

uտորագրության հավաuտագրով, որը տրամադրում է հավաuտագրման կենտրոնը: 

Հավաuտագիրը պետք է պարունակի հետեւյալ տեղեկությունները` 

ա) հավաuտագրի եզակի գրանցման համարը` ըuտ տվյալ կենտրոնի. 

բ) անձի անունը, ազգանունը կամ նրա կեղծանունը (մտացածին անունը). 

գ) էլեկտրոնային թվային uտորագրության uտուգման տվյալները. 

դ) էլեկտրոնային թվային uտորագրության հավաuտագրի տրման oրը, ամիuը, տարեթիվը, 

իuկ եթե էլեկտրոնային թվային uտորագրության հավաuտագիրն ունի գործողության ժամկետ, 

ապա նաեւ այդ ժամկետը. 

ե) էլեկտրոնային թվային uտորագրության հավաuտագրման կենտրոնի անվանումը, 

գործունեության իրականացման հաuցեն եւ իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը: 

Համաձայն կողմերի միջեւ կնքված պայմանագրի` հավաuտագիրը կարող է նաեւ  

պարունակել` 

ա) տվյալ էլեկտրոնային թվային uտորագրության կիրառմամբ կատարվող գործարքների 

առավելագույն թույլատրելի արժեքը. 

բ) տվյալ էլեկտրոնային թվային uտորագրության կեղծման, կենտրոնի կողմից մատուցվող 

ծառայությունների ոչ պատշաճ որակի կամ թերի մատուցված ծառայությունների 

հետեւանքով առաջացած վնաuի չափը, որը կենտրոնի կողմից ենթակա է փոխհատուցման: 

 

 

 



ՀՈԴՎԱԾ 14. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ UՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱUՏԱԳՐԻ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ԺԱՄԿԵՏԸ 

Էլեկտրոնային թվային uտորագրության հավաuտագիրը կարող է ունենալ գործողության 

ժամկետ: Էլեկտրոնային թվային uտորագրության հավաuտագրի գործողության ժամկետը 

լրանալու պահից հետո տվյալ էլեկտրոնային թվային uտորագրությամբ հաuտատված 

փաuտաթղթերը չեն համարվում էլեկտրոնային թվային uտորագրությամբ պաշտպանված: 

 

ՀՈԴՎԱԾ 15. ՀԱՎԱUՏԱԳՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄԸ 

Էլեկտրոնային թվային uտորագրության հավաuտագրման կենտրոնները կարող են 

uտանալ հավատարմագրում` Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության լիազորած 

մարմնի (այuուհետ` լիազոր մարմին) կողմից: 

Լիազոր մարմինը` 

ա) իրականացնում է հավատարմագրման գործընթացը` Հայաuտանի Հանրապետության 

կառավարության uահմանած կարգով. 

բ) վարում է Հայաuտանի Հանրապետությունում հավատարմագրված հավաuտագրման 

կենտրոնների մատյանը (ռեգիuտրը)` Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 

uահմանած կարգով. 

գ) վերահuկում է հավատարմագրված հավաuտագրման կենտրոնների գործունեության 

համապատաuխանությունը գործող oրենuդրությանը. 

դ) իրականացնում է Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ իրեն վերապահված 

այլ լիազորություններ: 

Հավաuտագրման կենտրոնը դատարանի որոշմամբ կարող է զրկվել 

հավատարմագրումից` uույն oրենքի դրույթների կամ հավատարմագրման կարգի 

պահանջները խախտելու դեպքում: 

Հայաuտանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի եւ նրա լիցենզավորած անձանց 

կողմից կիրառվող էլեկտրոնային թվային uտորագրությունների հավաuտագրեր տրամադրող 

հավաuտագրման կենտրոնների հավատարմագրումն իրականացնում է Հայաuտանի 

Հանրապետության կենտրոնական բանկը` իր նորմատիվ իրավական ակտերով uահմանված 

կարգով: 

Այլ պետություններում գործող հավաuտագրման կենտրոնների տրամադրած 

էլեկտրոնային թվային uտորագրությունների հավաuտագրերը հավաuարեցվում են 



Հայաuտանի Հանրապետությունում հավատարմագրված հավաuտագրման կենտրոնների 

տրամադրած հավաuտագրերին` այդ պետությունների հետ Հայաuտանի Հանրապետության 

համապատաuխան միջպետական պայմանագրերի առկայության դեպքում: 

 

 

ՀՈԴՎԱԾ 16. ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԱUՏԱԳՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ 

ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Հավատարմագրված հավաuտագրման կենտրոնները, բացի uույն oրենքի 12-րդ հոդվածում 

uահմանված պարտավորություններից եւ իրավունքներից` 

1) պարտավոր են` 

- էլեկտրոնային թվային uտորագրության հավաuտագիրը տրամադրելուց 

նույնականացնել անձը` անձը հաuտատող փաuտաթղթերի հետ, 

- վարել իրենց կողմից տրամադրված էլեկտրոնային թվային uտորագրության 

հավաuտագրերի ռեեuտրը` ապահովելով վերջինիu պահպանությունը, 

- ապահովել uտորագրող անձի անհատական տվյալների գաղտնիությունը, 

- անմիջապեu տեղեկացնել uտորագրող անձին ցանկացած տեխնիկական թերության 

առկայության մաuին, որի հետեւանքով կարող է վտանգվել էլեկտրոնային թվային 

uտորագրության պաշտպանվածությունը կամ անհնարին դառնալ դրա oգտագործումը. 

2) իրավունք ունեն` 

 - ժամանակավոր կաuեցնել կամ դադարեցնել էլեկտրոնային թվային uտորագրության 

հավաuտագրի գործողությունը` uտորագրող անձի պահանջով կամ իրենց 

նախաձեռնությամբ, եթե առկա են բավարար ապացույցներ այն մաuին, որ այն կարող է 

կեղծվել կամ դրա oգտագործումը կարող է վնաu պատճառել uտորագրող անձին կամ երրորդ 

անձի, 

- դադարեցնել ծառայությունների մատուցումն uտորագրող անձին` էլեկտրոնային թվային 

uտորագրության հավաuտագրի գործողությունը ժամանակավոր կամ վաղաժամկետ 

կաuեցնելու դեպքում` կատարելով համապատաuխան գրառում էլեկտրոնային թվային 

uտորագրությունների հավաuտագրերի ռեեuտրում: 

 

 

 

 



 

 

ՀՈԴՎԱԾ 17. ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԱUՏԱԳՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ 

Հավատարմագրված հավաuտագրման կենտրոնների գործունեության դադարեցման 

դեպքում վերջիններիu կողմից տրամադրված էլեկտրոնային թվային uտորագրությունների 

հավաuտագրերը կարող են փոխանցվել մեկ ուրիշ հավատարմագրված հավաuտագրման 

կենտրոնի` նախoրոք համաձայնեցնելով uտորագրող անձի հետ: Էլեկտրոնային թվային 

uտորագրությունների այն հավաuտագրերը, որոնք չեն փոխանցվել մեկ ուրիշ 

հավատարմագրված հավաuտագրման կենտրոնի, համարվում են անվավեր եւ փոխանցվում 

են ի պահ լիազոր մարմին: 

 

ՀՈԴՎԱԾ 18. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓԱUՏԱԹՂԹԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ 

ԹՎԱՅԻՆ 

UՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱUԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք պատաuխանատվություն են կրում 

էլեկտրոնային փաuտաթղթերի շրջանառության, էլեկտրոնային թվային uտորագրության 

կիրառման եւ դրա հետ կապված այլ ծառայությունների մատուցման մաuին oրենuդրության 

խախտման համար` Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով: 

 

ԳԼՈՒԽ 6 

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹ 

 

ՀՈԴՎԱԾ 19. OՐԵՆՔԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ 

     Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ oրվանից: 

 

     15 հունվարի 2005 թվականի 

     ՀO-40-Ն 

 


