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Հոդված 1. Ս յն օրենքի կարգավորման առարկան եւ գործող թյան ոլորտը
1. Ս յն օրենքը կարգավոր մ է տեղեկատվ թյան ազատ թյան հետ կապված հարաբեր թյ նները, սահման մ է
տեղեկատվ թյան ապահովման բնագավառ մ տեղեկատվ թյ ն տնօրինողների իրավաս թյ նը, ինչպես նաեւ տեղեկ թյաններ
ստանալ կարգը, ձեւերը եւ պայմանները:
2. Ս յն օրենքի գործող թյ նը տարածվ մ էպետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների, պետական հիﬓարկների,
բյ ջեներից ֆինանսավորվող կազմակերպ թյ նների, ինչպես նաեւ հանրային նշանակ թյան կազմակերպ թյ նների եւ դրանց
պաշտոնատար անձանց վրա։
Հոդված 2. Տեղեկատվ թյան ազատ թյան մասին օրենսդր թյ նը
1. Տեղեկատվ թյան ազատ թյան մասին օրենսդր թյ նը բաղկացած է Հայաստանի Հանրապետ թյան Սահմանադր թյ նից,
ս յն օրենքից եւ իրավական այլ ակտերից:
2. Եթե Հայաստանի Հանրապետ թյան ﬕջազգային պայմանագրերով սահմանված են այլ նորﬔր, քան նախատեսված են ս յն
օրենքով, ապա կիրառվ մ են ﬕջազգային պայմանագրի նորﬔրը։
Հոդված 3. Ս յն օրենք մ օգտագործվող հիﬓական հասկաց թյ նները
Ս յն օրենք մ օգտագործվ մ են հետեւյալ հիﬓական հասկաց թյ նները.
տեղեկատվ թյան ազատ թյ ն՝տեղեկ թյ նն օրենսդր թյամբ սահմանված կարգովփնտրել
տնօրինողից ստանալ իրավ նքի իրականաց մ.

եւ դա տեղեկատվ թյ ն

տեղեկ թյ ն՝անձի, առարկայի, փաստի, հանգամանքի, իրադարձ թյան, եղել թյան, երեւ յթի վերաբերյալ օրենսդր թյամբ
սահմանված կարգով ստացված եւ ձեւավորված տվյալներ՝ անկախ դրանց տնօրինման ձեւից կամ նյ թական կրիչից (տեքստային,
էլեկտրոնային փաստաթղթեր, ձայնագր թյ ններ, տեսագր թյ ններ, լ սաժապավեններ, գծագրեր, սխեմաներ, նոտաներ,
քարտեզներ).
տեղեկատվ թյ ն տնօրինող՝ տեղեկ թյ ններ նեցող պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարﬕններ, պետական
հիﬓարկներ, բյ ջեներից ֆինանսավորվող կազմակերպ թյ ններ, ինչպես նաեւ հանրային նշանակ թյան կազմակերպ թյ ններ
եւ դրանց պաշտոնատար անձինք.
հանրային նշանակ թյան կազմակերպ թյ ն՝ապրանքային շ կայ մ ﬔնաշնորհ կամ գերիշխող դիրք նեցող, ինչպես նաեւ
առողջապահ թյան, սպորտի, կրթ թյան, մշակ յթի, սոցիալական ապահով թյան, տրանսպորտի եւ կապի, կոմ նալ
ոլորտներ մ հանր թյանը ծառայ թյ ններ մատ ցող ոչ պետական կազմակերպ թյ ններ.
հարց մ՝ տեղեկ թյ ն փնտրել եւ (կամ) դա ստանալ
տնօրինողին ղղված գրավոր կամ բանավոր դիմ մ.

նպատակով ս յն օրենքով սահմանված կարգով տեղեկատվ թյ ն

հրապարակ մ՝ տեղեկ թյ նը մամ լի եւ զանգվածային լրատվ թյան մյ ս ﬕջոցներով, համաշխարհային համակարգչային
ցանցով (այս հետ՝ Ինտերնետ), ինչպես նաեւ օրենսդր թյամբ սահմանված այլ ﬕջոցներով հանր թյանը տեղեկացնելը եւ մատչելի
դարձնելը։
Հոդված 4. Տեղեկատվ թյան ազատ թյան ապահովման հիﬓական սկզբ նքները
Տեղեկատվ թյան ազատ թյան ապահովման հիﬓական սկզբ նքներն են՝

1) տեղեկ թյ նները գրանցել , դասակարգել
2) տեղեկ թյ ններ փնտրել

եւ ստանալ

3) տեղեկ թյ ններ տրամադրել

եւ պահպանել

ﬕասնական կարգի սահման մը.

ազատ թյան պաշտպան թյ նը.

մատչելի թյան ապահով մը.

4) հրապարակայն թյ նը։
Հոդված 5. Տեղեկատվ թյ նների գրանց մը, դասակարգ մը եւ պահպան մը
Տեղեկատվ թյ ն տնօրինողի կողﬕց մշակված կամ նրան առաքված տեղեկ թյ նների գրանց մը, դասակարգ մը եւ
պահպան ﬓ իրականացվ մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյան սահմանած կարգով։
Հոդված 6. Տեղեկատվ թյան ազատ թյան իրականաց մը
1. Յ րաքանչյ ր անձ իրավ նք նի ծանոթանալ իրփնտրած տեղեկ թյանը եւ (կամ) դա ստանալ
սահմանված կարգով հարցմամբ դիﬔլ տեղեկատվ թյ ն տնօրինողին եւ ստանալ այդ տեղեկ թյ նը։

նպատակով օրենքով

2. Օտարերկրյա անձինք ս յն օրենքով նախատեսված իրավ նքներից եւ ազատ թյ ններից կարող են օգտվել ﬕայն օրենքով եւ
(կամ) ﬕջազգային պայմանագրով սահմանված դեպքեր մ:
3. Տեղեկատվ թյան ազատ թյ նը կարող է սահմանափակվել Հայաստանի Հանրապետ թյան Սահմանադր թյամբ եւ օրենքով
նախատեսված դեպքեր մ:
Հոդված 7. Տեղեկ թյ նների մատչելի թյան եւ հրապարակայն թյան ապահով մը
1. Տեղեկատվ թյ ն տնօրինողն օրենսդր թյամբսահմանված կարգով մշակ մ եւ հրապարակ մ է իր կողﬕցտեղեկ թյ ն տալ
կարգը, որը փակցն մ է իր գտնվել վայր մ՝ բոլորի համարտեսանելիտեղ մ։
2. Տեղեկատվ թյ ն տնօրինողն անհապաղ հրապարակ մ կամ այլ մատչելի ձեւով հանր թյանը տեղեկացն մ է իր տնօրին թյան
տակ գտնվող այն տեղեկ թյ նը, որի հրապարակ մը կարող է կանխել պետական եւ հասարակական անվտանգ թյ նը,
հասարակական կարգին, հանր թյանառողջ թյանն
բարքերին,այլոց իրավ նքներին եւ ազատ թյ ններին, շրջակա
ﬕջավայրին, անձանց սեփական թյանն սպառնացող վտանգը։
3. Եթե Հայաստանի Հանրապետ թյան Սահմանադր թյամբ եւ (կամ) օրենքով այլ բան նախատեսված չէ, ապա տեղեկատվ թյ ն
տնօրինողը տարին առնվազն ﬔկ անգամհրապարակ մ էիր գործ նե թյանն առնչվող հետեւյալ տեղեկ թյ նները եւ դրանց մ
կատարված փոփոխ թյ նները.
հանր թյան համար իրականացվող (իրականացման ենթակա) աշխատանքները եւծառայ թյ նները.
2) բյ ջեն.
գրավոր հարց ﬓերի ձեւերը եւ դրանք լրացնել

վերաբերյալ խորհրդատվական ց ց ﬓերը.

հաստիքաց ցակները, ինչպես նաեւ պաշտոնատար անձանց ան նները, ազգան նները, կրթ թյ նը, մասնագիտ թյ նը,
պաշտոնը, աշխատանքի վայրի հեռախոսային համարները, էլեկտրոնային փոստի հասցեները.
աշխատանքի ընդ նման կարգը եւ թափ ր աշխատատեղերը.
շրջակա ﬕջավայրի վրա ներգործ թյ նը.
հասարակական ﬕջոցառ ﬓերի ծրագրերը.
քաղաքացիների ընդ նել թյան կարգը, օրը, ժամը եւ վայրը.
աշխատանքների եւ ծառայ թյ նների բնագավառ մ գնագոյացման կարգը, գները (սակագները).
տնօրինվող տեղեկ թյ նների ցանկը եւ դրանց տնօրինման կարգը.
ստացված հարց ﬓերի վերաբերյալ վիճակագրական եւ ամփոփ տվյալները, այդ թվ մ՝ ﬔրժման հիմքերը.

ս յն մաս մ սահմանված տեղեկ թյ նների մշակման կամ ստացման աղբյ րները.
ս յն մաս մ սահմանված տեղեկ թյ նները պարզաբանել

իրավաս թյ ն

նեցող անձի տվյալները:

4. Ս յն հոդվածի 3-րդ մաս մ նշված տեղեկ թյ ններ մ կատարված փոփոխ թյ նները հրապարակվ մ են դրանք
կատարվել ց հետո՝ 10-օրյա ժամկետ մ։
Ս յն հոդվածի 2-րդ եւ 3-րդ մասեր մ նշված տեղեկ թյ նները հրապարակվ մ են հանր թյան համար մատչելի ձեւով,
տեղեկատվ թյ ն տնօրինողի ինտերնետային էջի առկայ թյան դեպք մ՝ նաեւդրանով։
Հանրային նշանակ թյան, ինչպես նաեւ բյ ջեից հատկաց մ (ֆինանսավոր մ)ստացող կազմակերպ թյ նները կարող են
չհրապարակել ս յնհոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ, 4-րդ եւ 5-րդ կետեր մ սահմանված տեղեկ թյ նները եւ դրանց փոփոխ թյ նները։
Հոդված 8. Տեղեկատվ թյան ազատ թյան սահմանափակ ﬓերը
1. Տեղեկատվ թյ ն տնօրինողը, բացառ թյամբ
տեղեկ թյանտրամադր մը, եթե դա՝

ս յն

հոդվածի

3-րդ

մաս մ

սահմանված

դեպքերի,

ﬔրժ մ

է

1) պար նակ մ է պետական, ծառայողական, բանկային, առեւտրային գաղտնիք.
2) խախտ մ է մարդ
անձնական եւ ընտանեկան կյանքի գաղտնի թյ նը, այդ թվ մ՝ նամակագր թյան,հեռախոսային
խոսակց թյ նների, փոստային, հեռագրական եւ այլ հաղորդ ﬓերի գաղտնի թյ նը.
3) պար նակ մ է հրապարակման ոչ ենթակա նախնական քնն թյան տվյալները.
4) բացահայտ մ է մասնագիտական գործ նե թյամբ պայմանավորված մատչելի թյան սահմանափակ մ պահանջող տվյալներ
(բժշկական, նոտարական, փաստաբանական գաղտնիք).
5) խախտ մ է հեղինակային իրավ նքը եւ (կամ)հարակից իրավ նքները։
2. Եթե պահանջվող տեղեկ թյան ﬕ մասը պար նակ մ է տվյալներ, որոնց տրամադր մը ենթակա է ﬔրժման, ապա
տեղեկ թյ ն է տրամադրվ մ ﬓացած մասի վերաբերյալ:
Տեղեկ թյան տրամադր մը չի կարող ﬔրժվել, եթե դա՝
1) վերաբեր մ է քաղաքացիների անվտանգ թյանը եւ առողջ թյանը սպառնացող արտակարգ դեպքերին, ինչպես նաեւ
տարերային(ներառյալ՝ պաշտոնապես կանխատեսվող) աղետներին եւ դրանց հետեւանքներին.
2)ներկայացն մ է ՀայաստանիՀանրապետ թյան տնտես թյան ընդհան ր վիճակը, ինչպես նաեւ բն թյան եւ շրջակա ﬕջավայրի
պաշտպան թյան, առողջապահ թյան, կրթ թյան, գյ ղատնտես թյան, առեւտրի, մշակ յթի բնագավառ մ տիրող իրական
վիճակը.
3) չտրամադրելը բացասական ազդեց թյ ն կ նենա Հայատանի Հանրապետ թյան սոցիալ-տնտեսական, գիտատեխնիկական եւ
հոգեւոր-մշակ թային զարգացման պետական ծրագրերի իրականացման վրա։
Հոդված 9. Հարց մը ներկայացնել

եւ քննարկել

կարգը

1. Գրավոր հարցման ﬔջ նշվ մ է դիմողի ան նը, ազգան նը, քաղաքացի թյ նը, բնակ թյան, աշխատանքի կամ ս ﬓական
հաստատ թյան գտնվել վայրը: Գրավոր հարց մը պետք է ստորագրված լինի (իրավաբանական անձի դեպք մ՝ դրա անվան մը,
գտնվել վայրը)։
2. Գրավոր հարց ﬓերի գործավար թյ նն իրականացվ մ է քաղաքացիների դիմ ﬓերի եւ բողոքների համար օրենսդր թյամբ
սահմանված կարգով՝ գործավար թյան մյ ս ձեւերից առանձին:
3. Գրավոր հարցմանը պատասխան չի տրվ մ, եթե՝
1) դա չի պար նակ մ ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ նշված բոլոր տվյալները.
2) պարզվ մ է, որ դրա հեղինակի ինքն թյանը վերաբերող տվյալները կեղծ են.

3) դա ն յն անձի կողﬕց ն յն տեղեկ թյ նն ստանալ պահանջով վերջին6 ամսվա ընթացք մ ներկայացված երկրորդ դիմ ﬓ է,
բացառ թյամբ ս յն օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված դեպքի։
Դիմողը պարտավոր չէ հիﬓավորել հարց մը։
Բանավորհարցմամբդիմողըպարտավորէնախապեսհայտնելիր ան նը եւ ազգան նը։Բանավոր հարցման պատասխանը տրվ մ է,
եթե՝
1) պահանջվող տեղեկ թյան տրամադր մը կարող է կանխել պետական, հասարակական անվտանգ թյանը, հասարակական
կարգին, հանր թյան առողջ թյանն
բարքերին, այլոց իրավ նքներին եւ ազատ թյ ններին, շրջակա ﬕջավայրին, անձանց
սեփական թյանն սպառնացող վտանգը.
2) անհրաժեշտ է ճշտել տվյալ տեղեկատվ թյ նը տնօրինողի մոտ համապատասխան տեղեկ թյան առկայ թյան փաստը.
3) անհրաժեշտ է պարզաբանել տվյալ տեղեկատվ թյ նը տնօրինողի կողﬕց գրավոր հարց ﬓերի քննարկման կարգը։
6. Բանավոր հարցման պատասխանը տրվ մ է բանավոր՝ հարց մը լսել ց հետո անհապաղ կամ հնարավորինս սեղմ ժամկետ մ։
Եթե բանավոր հարցմամբ դիմողը չի հայտն մ իր ան նը եւ ազգան նը, եւ (կամ) բանավոր հարց մը չի համապատասխան մ
ս յն հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին, 2-րդ եւ3-րդ կետերով սահմանված պահանջներին, ապա տեղեկատվ թյ ն տնօրինողը կարող
էչպատասխանել բանավոր հարցմանը։
7. Գրավոր հարցման պատասխանը տրվ մ է հետեւյալ ժամկետներ մ.
1) եթե գրավոր հարցման ﬔջ նշված տեղեկ թյ նը հրապարակված չէ, ապա դրա պատճենը դիմողին է տրվ մ
հարց ﬓստանալ ց հետո՝5-օրյա ժամկետ մ.
2) եթե գրավոր հարցման ﬔջ նշված տեղեկ թյ նը հրապարակված է, ապա տվյալ հրապարակման ﬕջոցի, վայրի եւ ժամկետի
մասին տեղեկ թյ նը դիմողին է տրվ մ հարց ﬓ ստանալ ց հետո՝5-օրյա ժամկետ մ.
3) եթե գրավոր հարցման ﬔջ նշված տեղեկ թյ նը տրամադրել համար անհրաժեշտ է կատարել լրաց ցիչ աշխատանք, ապա
այդ տեղեկ թյ նը դիմողին է տրվ մ դիմ ﬓ ստանալ ց հետո՝ 30-օրյա ժամկետ մ, որի մասին հարց ﬓ ստանալ ց հետո՝ 5օրյա ժամկետ մ, գրավոր տեղեկացվ մ է դիմողին՝ նշելով հետաձգման պատճառներըեւ տեղեկ թյ նը տրամադրել վերջնական
ժամկետը։
8. Գրավոր հարցման պատասխանը տրվ մ է այդ հարցման ﬔջ նշված նյ թական կրիչով։ Եթե նյ թական կրիչը նշված չէ, եւ դա
անհնար է պարզել տվյալ հարցմանը՝ ս յն օրենքով սահմանված ժամկետ մ պատասխանել համար, ապա գրավոր հարցման
պատասխանը տրվ մ է տեղեկ թյ նը տնօրինողին առավել ընդ նելի նյ թական կրիչով։
9. Ս յն հոդվածի 7-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված դեպք մ հարցմամբ դիմողն իր ցանկ թյամբ կարող է օրենսդր թյամբ
սահմանված կարգով տեղ մ ծանոթանալ տեղեկ թյանը՝ հետ վերցնելով իր գրավոր հարց մը:
10. Եթե տեղեկատվ թյ ն տնօրինողը չ նի փնտրվող տեղեկ թյանը, կամ դրա տրամադր ﬓ իր լիազոր թյ նների շրջանակից
դ րս է, ապա նա տվյալ գրավոր հարց ﬓ ստանալ ց հետո՝ 5-օրյա ժամկետ մ, պարտավոր է այդ մասին գրավոր
տեղեկացնելդիմողին, իսկ հնարավոր թյան դեպք մ նրան տրամադրել նաեւ այդ տեղեկատվ թյ նը տնօրինողի (այդ թվ մ՝
արխիվի) գտնվել վայրը, որն նի փնտրվող տեղեկ թյ նը:
11. Եթե տեղեկատվ թյ ն տնօրինողը չ նի փնտրվող տեղեկ թյանը վերաբերող բոլոր տվյալները, ապա նա դիմողին տալիս է
տվյալների այն մասը, որն
նի, իսկ հնարավոր թյան դեպք մ գրավոր հարցման պատասխան մ նշ մ է նաեւ այդ
տեղեկատվ թյ նը տնօրինողի (այդ թվ մ՝ արխիվի) գտնվել վայրը, որն նի փնտրվող տեղեկատ թյանը վերաբերող մյ ս
տվյալները:
Հոդված 10. Տեղեկ թյ նների տրամադրման պայմանները
1. Պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների, պետական հիﬓարկների եւ կազմակերպ թյ նների կողﬕց
տեղեկ թյան կամ դրա կրկնօրինակի(պատճենի) տրամադր ﬓ իրականացվ մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան
կառավար թյանսահմանած կարգով:
2. Ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ նախատեսված տեղեկ թյան տրամադրման համարգանձ մ չի կատարվ մ հետեւյալ դեպքեր մ.

1) բանավոր հարց ﬓերին պատասխանելիս.
2) ﬕնչեւ 10 էջ տպագրված կամ պատճենահանված տեղեկ թյ ն տրամադրելիս.
3) տեղեկ թյ նն էլեկտրոնային փոստով (ինտերնետային ցանցով) տրամադրելիս.
4) ս յն օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մաս մ նշված տեղեկ թյ նների տրամադրման մասին գրավոր հարց ﬓերին
պատասխանելիս.
5) ս յն օրենքի 9-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 3-րդ կետով եւ 9-րդ հոդվածի 10-րդ մասով նախատեսված դեպքեր մ տեղեկ թյան
տրամադրման ժամկետի փոփոխման մասին տեղեկ թյ ններ տրամադրելիս.
6) տեղեկ թյան տրամադր մը ﬔրժելիս։
3. Հանրային նշանակ թյան կազմակերպ թյ ններն ինքն ր յն են որոշ մ տեղեկ թյ նների տրամադրման համարգանձվող
գ մարի չափը, որը չի կարող գերազանցել այդ տեղեկ թյան տրամադրման ծախսերը։
4. Ոչ հավաստի կամ ոչ լրիվ տվյալներ պար նակող տեղեկ թյ ն տրամադրած մարﬕնը կամ կազմակերպ թյ նն այդ
տեղեկ թյ նն ստացած անձի գրավոր հարցմանհիման վրա պարտավոր է ս յն օրենքով սահմանված կարգով անվճար
տրամադրել ճշգրտված տվյալներով տեղեկ թյ ն:
Հոդված 11. Տեղեկ թյանտրամադր մը ﬔրժել

հիմքերը եւ կարգը

1. Տեղեկ թյան տրամադր մըﬔրժվ մ է ս յն օրենքի 8-րդ հոդված մ սահմանված դեպքեր մ կամ այդ տեղեկ թյան
տրամադրման համար սահմանված գ մարը չվճարվել դեպք մ։
2. Տեղեկատվ թյ ն տնօրինողը կարող է չպատասխանել բանավոր հարցմանը, եթե տվյալ պահին դա խոչընդոտ մ է
տեղեկատվ թյ ն տնօրինողի հիﬓական պարտական թյ նների կատարմանը, բացառ թյամբ ս յն օրենքի 7-րդ հոդվածի2-րդ
մասով սահմանված դեպքերի։
3. Գրավոր հարցմամբ պահանջվող տեղեկ թյան տրամադր մը ﬔրժել դեպք մ տեղեկատվ թյ ն տնօրինողն այդ մասին 5օրյա ժամկետ մ գրավոր հայտն մ է դիմողին՝ նշելով ﬔրժման հիմքը (օրենքի համապատասխան նորմը), ինչպես նաեւ դրա
բողոքարկման կարգը։
4. Տեղեկ թյան տրամադրման ﬔրժ մըկարող է բողոքարկվել լիազորված պետական կառավարման մարﬕն կամ դատարան:
Հոդված 12. Տեղեկատվ թյան ազատ թյան ապահովման ոլորտ մ տեղեկատվ թյ ն տնօրինողների պարտական թյ նները
Տեղեկատվ թյան ազատ թյան ապահովման ոլորտ մտեղեկատվ թյ ն տնօրինողը պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով՝
ապահովել տեղեկ թյ նների մատչելի թյ նը եւ հրապարակայն թյ նը.
իրականացնել իր տնօրին թյան տակ գտնվող տեղեկ թյ նների գրանց մը, դասակարգ մը եւ պահպան մը.
3) տեղեկ թյ ններ փնտրող անձին տրամադրել հավաստի եւ իր տնօրին թյան տակ գտնվող ամբողջական տեղեկ թյ ն.
4) սահմանել իր կողﬕց բանավոր եւ (կամ) գրավոր տեղեկ թյ նների տրամադրման կարգը.
5) նշանակել տեղեկատվ թյան ազատ թյան ապահովման համար պատասխանատ

պաշտոնատար անձին։

Հոդված 13. Տեղեկատվ թյան ազատ թյան ապահովման համարպատասխանատ

անձը

1. Տեղեկատվ թյան ազատ թյան ապահովման համար պատասխանատ պաշտոնատար անձը կարող է լինել տեղեկատվ թյ ն
տնօրինողի նշանակած պաշտոնատար անձը կամտեղեկատվ թյ ն տնօրինողի ղեկավարը։
2. Տեղեկատվ թյան ազատ թյան ապահովման համար պատասխանատ
կարգով՝

պաշտոնատար անձն օրենսդր թյամբ սահմանված

1) ապահով մ է տեղեկատվ թյան ազատ թյան ապահովման ոլորտ մ տեղեկատվ թյ ն տնօրինողի պարտական թյ նների
իրականաց մը.

2) տեղեկ թյ ն փնտրողին մատչելի ձեւով բացատր մ է տեղեկ թյան տրամադրման կարգը, պայմանները եւ ձեւերը.
3) մշակ մ է ստացված հարց ﬓերի վիճակագրական եւ ամփոփ տվյալները։
Հոդված 14. Պատասխանատվ թյ նը տեղեկատվ թյան ազատ թյան խախտման համար
1. Բացառ թյամբ ս յն օրենքով նախատեսված դեպքերի, տեղեկ թյ նտրամադրել ց հրաժարվելը կամ ոչ հավաստի
տեղեկ թյ ն տրամադրելը, ինչպեսնաեւս յն օրենքովսահմանված կարգի այլ խախտ ﬓերն առաջացն մ են օրենքով
սահմանված պատասխանատվ թյ ն:
2. Ս յն օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքեր մ տեղեկ թյան հրապարակ մը չի կարող առաջացնել
վարչական կամ քրեական պատասխանատվ թյ ն։
Հոդված 15. Օրենքի
1. Ս յն օրենքն

ժի ﬔջ մտնելը

ժի ﬔջ է մտն մ պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

2. Ս յն օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ եւ 4-րդ մասերն

ժի ﬔջ են մտն մ2004 թվականի հ նվարի 1-ից։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`
Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
22.10.2003
ՀՕ-11
Նախագծի պատմ թյ ն

Դեպի վեր

