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Գրքույկը  ստեղծվել է Եվրոպական միության 
ֆինանսական աջակցությամբ, «Ինֆոր-
մացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ-ի կողմից 
իրականացվող «Տեղեկատվության մատչե-
լիություն և հետաքննական լրագրություն 
առավել իրազեկված քաղաքացիների համար» 
ծրագրի շրջանակում: Բովանդակության 
համար պատասխանատվություն է կրում 
«Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ-
ն, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի 
Եվրոպական միության տեսակետները:

Իրազեկվածությունը իրավունքների պաշտ-
պանության առաջին քայլն է: Այս գրքույկը 
նպատակ ունի իրազեկել մարդկանց տեղե-
կություն ստանալու իրավունքի մասին և  այդ 
կերպ ապահովել իրավունքների պաշտպա-
նությունը:



1. Ի՞նչ է տե ղե կութ յուն  
ստա նա լու ի րա վուն քը

Տեղեկությունստանալուիրավունքըմարդուհիմ
նարարիրավունքէ:
Հայաստանի Հանրապետությունում տեղեկութ
յունստանալուիրավունքունիյուրաքանչյուրոք:
ՀՀՍահմանադրության42րդհոդվածի1ինմասը
սահմանումէ.
Յուրաքանչյուրոքունիիրկարծիքնազատար
տահայտելու իրավունք: Այս իրավունքը ներա
ռում է սեփական կարծիք ունենալու, ինչպես
նաև առանց պետական և տեղական ինքնա
կառավարման մարմինների միջամտության և
անկախ պետական սահմաններից` տեղեկատ
վությանորևէմիջոցովտեղեկություններուգա
ղափարներփնտրելու, ստանալու ևտարածելու
ազատությունէ:
ՀՀՍահմանադրության51հոդված.
1. Յուրաքանչյուրոքունիպետականևտեղա

կան ինքնակառավարման մարմինների ու
պաշտոնատար անձանց գործունեության
մասինտեղեկություններ ստանալուևփաս
տաթղթերինծանոթանալուիրավունք:

2. Տեղեկություններ ստանալու իրավունքը կա
րողէսահմանափակվելմիայնօրենքով`հան
րային շահերի կամ այլոց հիմնական իրա
վունքների և ազատությունների պաշտպա
նությաննպատակով:

3. Տեղեկություններ ստանալու կարգը, ինչպես
նաև տեղեկությունները թաքցնելու կամ
դրանց տրամադրումն անհիմն մերժելու
համար պաշտոնատար անձանց պատաս
խանատվության հիմքերը սահմանվում են
օրենքով»

Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ
օրենքի6րդհոդված.
Յուրաքանչյուրանձիրավունքունիծանոթանա
լուիրփնտրածտեղեկությանըև(կամ)դաստա
նալունպատակովօրենքովսահմանվածկարգով
հարցմամբդիմելուտեղեկատվությունտնօրինո
ղինևստանալուայդտեղեկությունը»:
Ընդորում,անձնունիոչմիայնտվյալտեղեկութ
յանըծանոթանալուիրավունք,այլևտվյալփաս
տաթղթում առկա տեղեկությունը կամ փաս
տաթղթիպատճենստանալուիրավունք:



2. Ու՞մ կա րե լի է դի մել տե ղե կութ յուն 
ստա նա լու հա մար

Տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի
3րդհոդվածիհամաձայն`մարդիկկարողենտե
ղեկությունստանալ.

•	 պետականկառավարմանմարմիններից,
•	 տեղականինքնակառավարմանմարմիննե

րից,
•	 պետականհիմնարկներից,
•	 պետական և տեղական բյուջեներից ֆի

նանսավորվողկազմակերպություններից,
•	 հանրային նշանակության կազմակեր

պություններից,
•	 պաշտոնատարանձանցից:

Յուրաքանչյուր մարմնում տեղեկություն տալու
պարտավորությունըդրվածէտեղեկատվության
ազատության համար պատասխանատու անձի
վրա,որնէլևպարտավորէժամանակինեւպատ
շաճընթացքտալտեղեկությունստանալուհար
ցումներին:
Հանրային նշանակության կազմակերպություն
ներն են շուկայում մենաշնորհ կամ գերիշխող
դիրք ունեցող ընկերությունները, ինչպես նաև
առողջապահության«սպորտի,կրթության,մշա
կույթի, սոցիալականապահովության,առևտրի,
տրանսպորտի և կապի, կոմունալ ոլորտներում
հանրությանը ծառայություններ մատուցող ոչ
պետական կազմակերպությունները (օրինակ,
մասնավոր բուհերը, դպրոցները, հիվանդանոց
ներըևայլն):




3. Ինչ պե՞ս դի մել

Տեղեկություն ստանալու համար պետք է դիմել
տեղեկատվությունտնօրինողին գրավոր, էլեկտ
րոնային կամ բանավոր հարցումով: Բանավոր
կամգրավորհարցումըպետքէներկայացնելհա
մապատասխան կազմակերպության ներքոնշյալ
բաժիններիցորևէմեկին.

•	 ընդհանուրբաժին,
•	 տեղեկատվության եւ հասարակության

հետկապերիբաժին/վարչություն,
•	 տեղեկատվության ազատության համար

պատասխանատուանձին:

Էլեկտրոնայինհարցումկարելիէուղարկել.

•	 տեղեկատվությունտնօրինողիպաշտոնա
կան կայքում առկա «Ուղարկել հարցում/
դիմում»կամայլհամապատասխանբաժնի
միջոցով

•	 էլեկտրոնային հասցեից՝ տեղեկատվութ
յունտնօրինողիընդհանուրպաշտոնական
էլեկտրոնայինհասցեին,

•	 կառավարության կողմից գործարկված
էլեկտրոնայինհարցումներիerequestմիաս
նականհարթակիմիջոցով:

Հնարավորության դեպքում պետք է դիմել գրա
վոր կամ էլեկտրոնային հարցմամբ: Այս կերպ,
եթե հետագայում հարցումը մերժվի կամ պա
տասխանըուշանա,կարելիէբողոքարկել:Պետք
է պահանջել, որ գրավոր հարցումն անպայման
գրանցվի և նշվի հարցման գրանցման համարը:
Գրանցման համարի միջոցով հետագայում կա
րելի էպարզել,թե հարցումն ում է մակագրված
և ով էպատասխանատու: Էլեկտրոնային հարց
մանդեպքումանհրաժեշտէպահպանելնամակն
ուղարկելու փաստը հաստատող տեղեկություն
ները,erequestհարթակովուղարկելուդեպքում՝
հսկիչհամարը:
Բանավոր հարցմամբ դիմողըպարտավոր է նա
խապես հայտնել իրանունը ևազգանունը: Բա
նավորհարցմամբդիմելիսնախպետքէպարզել,
թե որ պաշտոնյան է պատասխանատու տվյալ



տեղեկությունը տրամադրելու համար: Պարզե
լուց հետո կարելի է անմիջապես դիմել նրան`
նշելով,թեինչտեսքովկամկրիչովէնախընտրե
լիստանալտեղեկությունը`տեսնելկամկարդալ
փաստաթուղթը,ստանալդրապատճենը`թղթի
կամայլկրիչիվրաամրագրված:
Գրավոր հարցումըպետք է համապատասխանի
օրենքով սահմանված պահանջներին, այլապես
կարողենչքննարկել:
Գրավոր և էլեկտրոնային հարցման մեջ դիմողը
պարտավորէնշել.
•	 անունըազգանուն,
•	 քաղաքացիությունը,
•	 բնակության,աշխատանքի կամ ուսումնա

կանհաստատությանգտնվելուվայրըիրա
վաբանական անձի դեպքում` անվանումը,
գտնվելուվայրը),

Գրավորհարցումըպետքէստորագրվածլինի:
Ի լրումն վե րոնշ յա լի, է լեկտ րո նա յին հար  ցու մը
պետքէպարունակի.
•	 ստորագրություն,կամ(PdFֆորմատովու

ղարկելիսորպեսկցորդփաստաթուղթ)
•	 էլեկտրոնայինթվայինստորագրու

թյուննույնականացմանքարտիմիջոցով
•	 էլեկտրոնայինփոստիհասցեն(էլեկտրոնա

յինհարցմանդեպքում)(erequest)
•	 ծանուցումստանալուեղանակիմասին

նշում(erequest)
Տեղեկությունտնօրինողին ուղղված հարցումնե
րը,ստացմանօրը,տվյալմարմնիներքինգործա
վարության կարգին համապատասխան, մուտ
քագրվումենէլեկտրոնայինփաստաթղթաշրջա
նառությանհամակարգևշրջանառվում
Հարց մա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը չբա վա րա
րե լու դեպ քում հար ցու մը կա րող է վե րաց վել կամ 
դրան ընդ հան րա պես ըն թացք չի տրվի: Գ րա վոր 
անս տո րա գիր հար ցու մը են թա կա է ոչն չաց ման:
Տեղեկություն ստանալու հարցման մեջ պետք է
հնարավորինս հստակ ձևակերպել անհրաժեշտ
տեղեկությունը: Եթե պահանջում եք կոնկրետ
փաստաթուղթ, ապա պետք է նշել բոլոր այն
տվյալները, որ կան կոնկրետ փաստաթղթի վե
րաբերյալ: Հստակձևակերպումնանհրաժեշտէ,
որպեսզի մարմինը/կազմակերպությունը ավելի
հեշտությամբ կարողանա գտնել և տրամադրել



պահանջածտեղեկությունը:
Գրավորհարցումըպետքէանպայմանգրանցվի
ևպետքէտրվիգրանցմանհամարը:Այնպետքէ
պահել: Եթե ուղարկել եքպատվիրվածփոստով,
պետքէպահելանդորրագիրըևմիքանիօրանց
զանգահարելուճշտել`արդյոքմարմինըստացելէ
հարցումըևորնէհարցմանգրանցմանհամարը:
Որպեսզի տեղեկություն ստանալու հարցումը
չմերժվի հարցմանը ներկայացվող պահանջները
չբավարարելու հիմքով, կարելի է կիրառել «Ին
ֆորմացիայի ազատության կենտրոնի» պատ
րաստածհարցմաննմուշը:
Դի մո ղը պար տա վոր չէ հիմ նա վո րել հար ցու մը, թե 
ի րեն ին չու է անհ րա ժեշտ տվյալ տե ղե կութ յու նը 
կամ ինչ պես է պատ րաստ վում օգ տա գոր ծել այն:

4. Ի՞նչ տես քով կա րե լի է ձեռք բե րել 

տեղե կութ յուն նե րը

Գրավորևէլեկտրոնայինհարցմանպատասխա
նըտրվումէայդհարցմանմեջնշվածնյութական
կրիչով (թուղթ, էլեկտրոնային նամակ և այլն):
Եթե նյութական կրիչը նշված չէ, ապա գրավոր
հարցմանպատասխանըտրվումէտեղեկատվու
թյունտնօրինողինառավելընդունելինյութական
կրիչով:
Դիմողնիրցանկությամբկարողէտեղումծանո
թանալ տեղեկությանը` հետ վերցնելով իր գրա
վորհարցումը:
Բանավորհարցմանպատասխանըտրվումէբա
նավոր` հարցումը լսելուց հետո անհապաղ կամ
հնարավորինս սեղմ ժամկետում: («ՏԱ մասին»
օրենք,հոդված9):
Եթեմարմինը/կազմակերպությունըչունիփնտր
վողտեղեկությանըվերաբերողբոլորտվյալները,
ապանադիմողինտալիսէտվյալներիայնմասը,
որն ունի, իսկ հնարավորության դեպքում գրա
վորհարցմանպատասխանումնշումէնաևայդ
տեղեկատվությունըտնօրինողիգտնվելուվայրը,
որնունիփնտրվողտեղեկատվությանըվերաբե
րողմյուստվյալները:



5. Ի՞նչ ժամ կետ նե րում պետք է տրա

մադր վի պա հանջ վող տե ղե կութ յու նը

Գրավորևէլեկտրոնայինհարցմանպատասխանը
տրվումէհետևյալժամկետներում.

1. Տեղեկությունըկամդրապատճենըդիմո
ղինէտրվումհարցումնստանալուցհետո
5օրյաժամկետում,

2. եթե հարցման մեջ նշված տեղեկությու
նը տրամադրելու համար անհրաժեշտ է
կատարել լրացուցիչ աշխատանք, ապա
այդ տեղեկությունը դիմողին է տրվում
դիմումն ստանալուց հետո 30օրյա ժամ
կետում: Սակայն հարցումը ստանալուց
հետո5օրյաժամկետումմարմինըպետք
էգրավորտեղեկացնիդիմողին`նշելովհե
տաձգմանպատճառներըևտեղեկությու
նըտրամադրելուվերջնականժամկետը:

Հետաձգման մասին պաշտոնական գրությունը
պետքէպարունակի.
•	 հետաձգմանպատճառները,
•	 տեղեկությունը տրամադրելու վերջնաժամ

կետը:
Հնարավոր է` հարցումը չի ուղղվել ճիշտ մարմ
նին, որը չունի պահանջվող տեղեկությունը կամ
դրատրամադրումն իր լիազորությունների շրջա
նակիցդուրսէ:«ՏԱ»օրենքընշումէ,որայսդեպ
քում հարցումը ստացած մարմինըպարտավոր է
տվյալգրավորհարցումնստանալուցհետո`5օր
յա ժամկետում գրավոր տեղեկացնել այդ մասին,
իսկ հնարավորության դեպքում նաև տրամադ
րել այդ տեղեկատվությունը տնօրինող մարմնի/
կազմակերպությանանվանումը,գտնվելուվայրը:
Եթետեղեկատվությունտնօրինողնունիփնտրվող
տեղեկատվությանմիայն մի մասը,ապանաայն
տալիս է դիմողին` միաժամանակ հնարավորութ
յանդեպքումնշելովայնտեղեկատվությունտնօ
րինողի գտնվելու վայրը, որտեղ դիմողը կարող է
գտնելիրփնտրածտվյալներիմյուսմասը:
Բանավորհարցմանպատասխանըտրվումէբա
նավոր` հարցումը լսելուց հետո անհապաղ կամ
հնարավորինսսեղմժամկետում:



6. Պե՞տք է արդ յոք վճա րել տե ղե կութ

յուն ստա նա լու հա մար

Պետական կառավարման և տեղական ինքնա
կառավարման մարմինների, պետական հիմ
նարկների և կազմակերպությունների կողմից
տեղեկության տրամադրման համար գանձվող
վճարը ներառում է միայն այդ տեղեկության
տրամադրման տեխնիկական ծախսերը (պատ
ճենահանում, խտասկավառակի գին և այլն):
Այսմարմիններիկողմիցտեղեկությանտրամադր
ման համար գանձում չի կատարվում հետևյալ
դեպքերում.
•	 բանավորհարցումներինպատասխանելիս,
•	 մինչև 10 էջ տպագրված կամ պատճենա

հանվածտեղեկությունտրամադրելիս,
•	 տեղեկություննէլեկտրոնայինփոստով(ին

տերնետայինցանցով)տրամադրելիս,
•	 «ՏԱ» օրենքի 7րդ հոդվածի 2րդ մասում

նշված տեղեկությունների տրամադրման
մասին գրավոր հարցումներին պատաս
խանելիս (այն տեղեկությունը, որի հրա
պարակումըկարողէկանխելպետականև
հասարակականանվտանգությունը,հասա
րակականկարգին,հանրությանառողջութ
յաննուբարքերին,այլոցիրավունքներինև
ազատություններին, շրջակա միջավայրին,
անձանց սեփականությանը սպառնացող
վտանգը),

•	 տեղեկության տրամադրումը մերժելիս:Ոչ
հավաստիկամոչլրիվտվյալներպարունա
կող տեղեկություն տրամադրած մարմինը
կամ կազմակերպությունն այդ տեղեկութ
յունըստացածանձիգրավորհարցմանհի
մանվրապարտավորէանվճարտրամադ
րելճշգրտվածտվյալներովտեղեկություն:10
էջը գերազանցող տեղեկության համար
գանձվող գումարի չափը չպետք է գերա
զանցիտեղեկությանտրամադրմանհամար
կատարված փաստացի և ողջամիտ ծախ
սերի չափը`ոչավելի,քան10 (տասը)դրա
մը` յուրաքանչյուր գերազանցող տպագր
ված կամ պատճենահանված էջի համար,
եթեայլբաննախատեսվածչէօրենքով:



7. Հարց ման պա տաս խա նին ներ կա յաց

վող պա հանջ նե րը

Հարցմանպատասխանըպետքէլինիհա վաս տի 
և լ րիվ`պարունակելովբոլորառաջադրվածհար
ցերիհիմնավորպատասխանները:
Դիմողիկողմիցմեկիցավելիհարցերիառաջադր
ման դեպքում պետական մարմինը հերթական
համարակալման միջոցով տրամադրում է բոլոր
հարցերիհա վաս տի և լ րիվ պատասխանները:

8. Ո՞ր դեպ քե րում պե տա կան մար մի նը կա րող է 

մեր ժել տե ղե կութ յան տրա մադ րու մը

Տեղեկությանտրամադրումըմերժվումէ,եթե.

1. պարունակում էպետական, ծառայողա
կան,բանկային,առևտրայինգաղտնիք,

2. խախտում է մարդու անձնական և ըն
տանեկանկյանքիգաղտնիությունը,այդ
թվում` նամակագրության, հեռախոսա
յինխոսակցությունների,փոստային,հե
ռագրականևայլհաղորդումներիգաղտ
նիությունը,

3. պարունակում է հրապարակման ոչ են
թականախնականքննությանտվյալներ,

4. բացահայտում է մասնագիտական գոր
ծունեությամբ պայմանավորված մատ
չելիության սահմանափակում պահան
ջողտվյալներ(բժշկական,նոտարական,
փաստաբանականգաղտնիք),

5. խախտում է հեղինակային իրավունքը
և (կամ) հարակից իրավունքները («ՏԱ»
օրենք,8րդհոդված):

Գրավորևէլեկտրոնայինհարցմանըպատասխան
չիտրվումնաև,եթե.

•	 հարցմանը ներկայացվող պահանջները
կատարվածչեն,

•	 պարզվումէ,որդրահեղինակիինքնությա
նըվերաբերողտվյալներըկեղծեն,

•	 դանույնանձիկողմիցնույնտեղեկությունը
ստանալուպահանջովվերջին6ամսվաըն
թացքումներկայացվածերկրորդդիմումնէ,

•	 տեղեկության տրամադրումը կարող է



մերժվելնաևայդտեղեկությանտրամադր
մանհամարսահմանվածգումարըչվճարե
լուդեպքում:

Տեղեկատվության տրամադրման մերժումը
պետքէպարտադիրպարունակի.
•	 հարցումըմերժելուիրավականհիմքերը,
•	 հղում օրենքի համապատասխան նորմին

(հղում անելով օրենքով սահմանված այն
կոնկրետբացառությանը,որինառնչվումէ
պահանջվող տեղեկատվությունը` նշելով,
թեօրենքիորդրույթիհիմանվրաէմերժ
վումտվյալտեղեկությանտրամադրումը),

•	 մերժումը բողոքարկելու ժամկետները և
կարգը:

Մերժումնանպայմանպետքէհիմնավորված լինի:
Մերժումը հիմնավորելըտեղեկատվությունտնօրի
նողիպարտականություննէ:Գրավորհարցմանմեր
ժումըպետքէլինիմիայնգրավոր:Տեղեկությանտրա
մադրումըչիկարողմերժվելպաշտոնատարանձին
կամ գերատեսչությանը անհարմարություն պատ
ճառելու,ժամանակչունենալուհիմնավորումներով:
Տեղեկատվությունը կարող է սահմանափակվել
միայն օրենքով սահմանված հիմքերով: Եթե
պահանջվող տեղեկության մի մասը պարունա
կում է տվյալներ, որոնց տրամադրումը ենա
կա է մերժման, ապա տեղեկություն է տրա
մադրվում մնացած մասի վերաբերյալ:
Տեղեկությանտրամադրմանմերժումըկարողէբո
ղոքարկվել մարդու իրավունքների պաշտպանին
կամդատարան:


9. Ո՞ր դեպ քե րում տե ղե կութ յան տրա

մադ րու մը չի կա րող մերժ վել

Տեղեկությանտրամադրումըչիկարողմերժվել,
եթե.

1. վերաբերումէքաղաքացիներիանվտան
գությանը և առողջությանը սպառնա
ցողարտակարգդեպքերին,ինչպեսնաև
տարերային (ներառյալ պաշտոնապես
կանխատեսվող) աղետներին և դրանց
հետևանքներին,

1. ներկայացնումէՀայաստանիՀանրապե
տության տնտեսության ընդհանուր վի
ճակը,ինչպեսնաևբնությանևշրջակա



միջավայրիպաշտպանության,առողջա
պահության, կրթության, գյուղատնտե
սության, առևտրի, մշակույթի բնագա
վառումտիրողիրականվիճակը,

1. չտրամադրումըբացասականազդեցութ
յուն կունենա Հայաստանի Հանրապե
տության սոցիալտնտեսական, գիտա
տեխնիկական և հոգևորմշակութային
զարգացմանպետականծրագրերիիրա
կանացմանվրա:

10. Ինչ պե՞ս կա րե լի է բո ղո քար կել տեղե

կութ յուն ստա նա լու մեր ժու մը, ոչ լի

ար  ժեք կամ ու շա ցած պա տաս խա նը.

ՏեղեկությունստանալուՁերխախտվածիրա
վունքըկարողեքբողոքարկել.
•	 վերադասությանկարգով,
•	 մարդու իրավունքների պաշտպանի գրա

սենյակ,
•	 Անձնական տվյալների պաշտպանության

գործակալություն,
•	 դատարան։

Տեղեկություն ստանալու մերժումը կարելի է
բողոքարկել խախտումը թույլ տված մարմնի
վերադասին: Եթե վերադասը ուժի մեջ է թող
նում մերժումը, քաղաքացին, որպես հաջորդ
քայլ, կարող է դիմել մարդու իրավունքնե
րի պաշտպանին կամ ուղղակի դատարան: Ի
դեպ, այս մարմիններին կարելի է դիմել նաև
առանց վերադասության կարգով բողոքարկելու:
Կարելի է նաև դիմել այն հասարակական կազ
մակերպություններին, որոնք տրամադրում են
իրավաբանականխորհրդատվություն,մասնավո
րապես,Ինֆորմացիայիազատությանկենտրոն:

11. Ի՞նչ ա նել, ե թե պա տաս խա նը բա վա

րար չէ

Եթետեղեկությունստանալուհարցմանըտրված
պատասխանըբավարարչէ,դիմողըկարողէայն
բողոքարկել9րդկետումնշվածկարգով:



12. Ի՞նչ պա տաս խա նատ վութ յուն է նա

խա տես վում տե ղե կութ յուն ստա նա

լու ի րա վուն քը խախ տե լու հա մար

ՀՀՍահմանադրություն,51հոդված,3րդմասը
սահմանումէ.

Տեղեկություններստանալուկարգը,ինչպեսնաև
տեղեկություններըթաքցնելուկամդրանցտրա
մադրումն անհիմն մերժելու համար պաշտոնա
տարանձանցպատասխանատվությանհիմքերը
սահմանվումենօրենքով։
Տեղեկությունտրամադրելուցապօրինիհրաժար
վելուկամոչհավաստիտեղեկությունտրամադ
րելու, ինչպես նաև «ՏԱ» օրենքով սահմանված
կարգիայլխախտումներնառաջացնումենքրեա
կան և վարչական պատասխանատվություն:
«Վարչական իրավախախտումների վերաբեր
յալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի 1 հոդվածի 1 մաս,
«Օրենքովնախատեսվածտեղեկությունըպետա
կան կառավարման և տեղական ինքնակառա
վարմանմարմինների,պետականհիմնարկների,
բյուջեներից ֆինանսավորվող կազմակերպութ
յունների, ինչպես նաև հանրային նշանակութ
յան կազմակերպությունների պաշտոնատար
անձանց կողմից ապօրինաբար չտրամադրելը
առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահ
մանված նվազագույն աշխատավարձի տաս
նապատիկից մինչև հիսնապատիկի չափով:
Նույնխախտումը,որըկատարվել էկրկին`վար
չական տույժի միջոցներ կիրառելուց հետո մեկ
տարվա ընթացքում առաջացնում է տուգանքի
նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխա
տավարձիհիսնապատիկիցմինչևհարյուրապա
տիկիչափով»:
ՀՀՔրեականօրենսգրքի148հոդվածով`«Անձին
տեղեկություն ներկայացնելուց պաշտոնատար
անձիկողմիցապօրինիհրաժարվելըկամտեղե
կությունըոչլրիվկամդիտավորյալաղավաղված
ներկայացնելը,եթեդատվյալանձիիրավունքնե
րին և օրինական շահերին վնաս է պատճառել,
պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխա
տավարձի200ապատիկիցմինչև400ապատիկի
չափով»:
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