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1. Ի՞նչ է տեղեկٳթյٳն ստանալ ٳիրավٳնքը:
Տեղեկٳթյٳն ստանալ ٳիրավٳնքը մարդ ٳհիﬓարար իրավٳնքներից է: «Յٳրաքանչյٳր ոք ٳնի պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների
 ٳպաշտոնատար անձանց գործٳնեٳթյան մասին տեղեկٳթյٳններ ստանալٳ
և փաստաթղթերին ծանոթանալ ٳիրավٳնք (ՀՀ Սահմանադրٳթյան 51-րդ,
հոդված, մաս 1):
Ընդ որٳմ, անձն ٳնի ոչ ﬕայն տվյալ տեղեկٳթյանը ծանոթանալ ٳիրավٳնք,
այլև տվյալ փաստաթղթٳմ առկա տեղեկٳթյٳնը կամ փաստաթղթի պատճեն
ստանալ ٳիրավٳնք:

2. Ու՞մ կարելի է դիﬔլ տեղեկٳթյٳն ստանալ ٳհամար:
«Տեղեկատվٳթյան ազատٳթյան մասին» («ՏԱ» օրենք) օրենքի 3-րդ հոդվածի
համաձայն` մարդիկ կարող են տեղեկٳթյٳն ստանալ.
Ÿ

պետական կառավարման մարﬕններից,

Ÿ

տեղական ինքնակառավարման մարﬕններից,

Ÿ

պետական հիﬓարկներից,

Ÿ

պետական և տեղական բյٳջեներից ֆինանսավորվող կազմակերպٳթյٳններից,

Ÿ

հանրային նշանակٳթյան կազմակերպٳթյٳններից,

Ÿ

պաշտոնատար անձանցից:

Յٳրաքանչյٳր մարﬓٳմ տեղեկٳթյٳն տալ ٳպարտավորٳթյٳնը դրված է տեղեկատվٳթյան ազատٳթյան համար պատասխանատ ٳանձի վրա, որն էլ և
պարտավոր է ժամանակին ընթացք տալ տեղեկٳթյٳն ստանալ ٳհարցٳﬓերին:

3. Ինչպե՞ս դիﬔլ:
Տեղեկٳթյٳն ստանալ ٳհամար պետք է դիﬔլ տեղեկատվٳթյٳն տնօրինողին
գրավոր կամ բանավոր հարցٳմով՝ ներկայացնելով այն համապատասխան
կազմակերպٳթյան ներքոնշյալ բաժիններից որևէ ﬔկին.
Ÿ

ընդհանٳր բաժին,

Ÿ

մամٳլի ծառայٳթյٳն կամ հասարակٳթյան հետ կապերի բաժին,

Ÿ

տեղեկատվٳթյան ազատٳթյան համար պատասխանատ ٳանձին:

Հնարավորٳթյան դեպքٳմ պետք է դիﬔլ գրավոր հարցմամբ (տես` տեղեկٳթյٳն ստանալ ٳհարցման առաջարկվող նմٳշը): Այս կերպ, եթե հետագայٳմ
հարցٳմը ﬔրժվի կամ ٳշացվի պատասխանը, կարելի է բողոքարկել: Պետք է
պահանջել, որ գրավոր հարցٳﬓ անպայման գրանցվի և նշվի հարցման
գրանցման համարը: Գրանցման համարի ﬕջոցով հետագայٳմ կարելի է պարզել, թե հարցٳﬓ ٳմ է մակագրված և ով է պատասխանատٳ:

4. Ի՞նչ տեսքով կարելի է ձեռք բերել տեղեկٳթյٳնները:
Գրավոր հարցման պատասխանը տրվٳմ է այդ հարցման ﬔջ նշված նյٳթական կրիչով (թٳղթ, դիսկետ, էլեկտրոնային նամակ և այլն): Եթե նյٳթական կրիչը նշված չէ, ապա գրավոր հարցման պատասխանը տրվٳմ է տեղեկատվٳթյٳն տնօրինողին առավել ընդٳնելի նյٳթական կրիչով:
Դիմողն իր ցանկٳթյամբ կարող է տեղٳմ ծանոթանալ տեղեկٳթյանը` հետ
վերցնելով իր գրավոր հարցٳմը:
Բանավոր հարցման պատասխանը տրվٳմ է բանավոր` հարցٳմը լսելٳց հետո
անհապաղ կամ հնարավորինս սեղմ ժամկետٳմ: («ՏԱ» օրենք, հոդված 9):
Եթե մարﬕնը/կազմակերպٳթյٳնը չٳնի փնտրվող տեղեկٳթյանը վերաբերող
բոլոր տվյալները, ապա նա դիմողին տալիս է տվյալների այն մասը, որն ٳնի,
իսկ հնարավորٳթյան դեպքٳմ գրավոր հարցման պատասխանٳմ նշٳմ է նաև
այդ տեղեկատվٳթյٳնը տնօրինողի գտնվել ٳվայրը, որն ٳնի փնտրվող տեղեկատվٳթյանը վերաբերող մյٳս տվյալները:

5. Ի՞նչ ժամկետٳմ պետք է տրամադրվի պահանջվող տեղեկٳթյٳնը:
Գրավոր հարցման պատասխանը տրվٳմ է հետևյալ ժամկետներٳմ.
1. Տեղեկٳթյٳնը կամ դրա պատճենը դիմողին է տրվٳմ հարցٳﬓ ստանալٳց
հետո 5-օրյա ժամկետٳմ,
2. Եթե հարցման ﬔջ նշված տեղեկٳթյٳնը տրամադրել ٳհամար անհրաժեշտ
է կատարել լրացٳցիչ աշխատանք, ապա այդ տեղեկٳթյٳնը դիմողին է տրվٳմ
դիմٳﬓ ստանալٳց հետո 30-օրյա ժամկետٳմ: Սակայն հարցٳմը ստանալٳց
հետո 5-օրյա ժամկետٳմ մարﬕնը պետք է գրավոր տեղեկացնի դիմողին` նշելով հետաձգման պատճառները և տեղեկٳթյٳնը տրամադրել ٳվերջնական
ժամկետը:
Բանավոր հարցման պատասխանը տրվٳմ է բանավոր` հարցٳմը լսելٳց հետո
անհապաղ կամ հնարավորինս սեղմ ժամկետٳմ:

6. Պե՞տք է արդյոք վճարել տեղեկٳթյٳն ստանալ ٳհամար:
Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների, պետական հիﬓարկների և կազմակերպٳթյٳնների կողﬕց տեղեկٳթյան տրամադրման համար գանձվող վճարը ներառٳմ է ﬕայն այդ տեղեկٳթյան տրամադրման տեխնիկական ծախսերը (պատճենահանٳմ, դիսկետի գին և այլն):
Այս մարﬕնների կողﬕց տեղեկٳթյան տրամադրման համար գանձٳմ չի կատարվٳմ հետևյալ դեպքերٳմ.
Ÿ

բանավոր հարցٳﬓերին պատասխանելիս,

Ÿ

ﬕնչև 10 էջ տպագրված կամ պատճենահանված տեղեկٳթյٳն տրամադրելիս,

Ÿ

տեղեկٳթյٳնն էլեկտրոնային փոստով (ինտերնետային ցանցով) տրամադրելիս:

7. Ինչպե՞ս կարելի է բողոքարկել տեղեկٳթյٳն ստանալ ٳﬔրժٳմը:
Օրենսդրٳթյամբ սահմանվٳմ է տեղեկٳթյٳն ստանալ ٳիրավٳնքի պաշտպանٳթյան երեք ձև`
Ÿ

վերանայٳմ վերադասٳթյան կարգով,

Ÿ

բողոքարկٳմ մարդ ٳիրավٳնքների պաշտպանին,

Ÿ

բողոքարկٳմ դատական կարգով:

Տեղեկٳթյٳն ստանալ ٳﬔրժٳմը կարելի է բողոքարկել խախտٳմը թٳյլ տված
մարﬓի վերադասին: Եթե վերադասը ٳժի ﬔջ է թողնٳմ ﬔրժٳմը, քաղաքացին, որպես հաջորդ քայլ, կարող է դիﬔլ մարդ ٳիրավٳնքների պաշտպանին կամ ٳղղակի դատարան: Ի դեպ, այս մարﬕններին կարելի է դիﬔլ նաև
առանց վերադասٳթյան կարգով բողոքարկելٳ:
Կարելի է նաև դիﬔլ այն հասարակական կազմակերպٳթյٳններին, որոնք
տրամադրٳմ են իրավաբանական խորհրդատվٳթյٳն, մասնավորապես, Ինֆորմացիայի ազատٳթյան կենտրոնի իրավաբանական ծառայٳթյٳն:

8. Ի՞նչ անել, եթե պատասխանը բավարար չէ:
Եթե տեղեկٳթյٳն ստանալ ٳհարցմանը տրված պատասխանը բավարար չէ,
դիմողը կարող է այն բողոքարկել «ՏԱ» օրենքի 9-րդ կետٳմ նշված կարգով:

9. Ի՞նչ պատասխանատվٳթյٳն է նախատեսվٳմ տեղեկٳթյٳն
ստանալ ٳիրավٳնքը խախտել ٳհամար:
Տեղեկٳթյٳն տրամադրելٳց ապօրինի հրաժարվել ٳկամ ոչ հավաստի տեղեկٳթյٳն տրամադրելٳ, ինչպես նաև «ՏԱ» օրենքով սահմանված կարգի այլ
խախտٳﬓերն առաջացնٳմ են քրեական և վարչական պատասխանատվٳթյٳն ՀՀ օրենսդրٳթյամբ սահմաված կարգով  ٳչափով:
Հայաստանի Հանրապետٳթյան քաղաքացիների տեղեկٳթյٳն ստանալ ٳիրավٳնքի հետ կապված հարցերին ավելի մանրամասն կարելի է ծանոթանալ «Ինֆորմացիայի ազատٳթյան կենտրոն» ՀԿ-ի կայքէջٳմ՝ http://www.foi.am/hy/faq/։

Սٳյն հանրային տեղեկատվական նյٳթը ստեղծվել է Աﬔրիկայի ժողովրդի աջակցٳթյամբ` ԱՄՆ
Միջազգային զարգացման գործակաٳթյան (ԱՄՆ ՄԶԳ) ﬕջոցով, «Ջրային ռեսٳրսների մասնակցային և
արդյٳնավետ օգտագործٳմ» ծրագրի շրջանակٳմ: Նյٳթի բովանդակٳթյٳնը ﬕﬕայն հեղինակներինն
է և պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարٳթյան տեսակետները:

