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Ի րա վա կան գի տե լի քը լրագ րո ղի մաս նա գի տա կան գոր ծու-
նեութ յան հիմքն է։ Ա ռանց իր ի րա վունք նե րի և պար տա կա նութ-
յուն նե րի ի մա ցութ յան լրագ րո ղը չի կա րող կա տա րել իր մաս նա-
գի տա կան պարտ քը։ Այս ի մա ցութ յամբ է մեծիմա սամբ պայ մա նա-
վոր ված, թե որ քա նով է լրագ րո ղը պատ րաստ պաշտ պա նել կամ 
վե րա կանգ նել իր խախտ ված ի րա վունք նե րը` մի կող մից, և  արդ յոք 
նա հաշ վի նստում է հա սա րա կութ յան մյուս ան դամնե րի ի րա վունք-
նե րի, պե տութ յան և հա սա րա կութ յան կեն սա կան շա հե րի հետ` 
մյուս կող մից։ Իր պար տա կա նութ յուն նե րը չի մա ցող լրագ րո ղը կա-
րող է ան դառ նա լի վնաս հասց նել հա սա րա կութ յան, պե տութ յան և  
ան հա տի շա հե րին։ Այս ու սումնա կան ձեռ նար կը «ԶԼՄ կար գա վո-
րում և  ինք նա կար գա վո րում» դա սըն թա ցի մի մա սի շա րադ րանքն 
է։ Հիմնա կան նպա տա կը ժուռ նա լիս տի կա յի ֆա կուլ տե տի ու սա-
նող նե րին ար տա հայտ վե լու և մա մու լի ա զա տութ յան սահ մա նադ-
րա կան ե րաշ խիք նե րի, խոս քի ա զա տութ յան ազ գա յին և մի ջազ գա-
յին ի րա վա կան կար գա վոր ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի, ար-
տա հայտ վե լու ա զա տութ յան չա րա շահ ման հա մար նա խա տես վող 
պա տաս խա նատ վութ յան, ինչ պես նաև տե ղե կատ վութ յան ա զա-
տութ յուն հաս կա ցութ յան ու նրա նշա նա կութ յան, տե ղե կութ յուն 
ստա նա լու կար գի, պայ ման նե րի, ի րա վուն քի խախտ ման բո ղո-
քարկ ման մե խա նիզմնե րի և  ի րա վա կան պա տաս խա նատ վութ յան 
մա սին հա մա պար փակ ու հիմնա վոր գի տե լիք հա ղոր դելն է։ Հա-
տուկ ու շադ րութ յան են արժանացել դա տա վա րութ յուն նե րի լու սա-
բան ման ի րա վա կան կար գա վոր ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։

ՁԵՌՆԱՐԿԻ ՆՊԱՏԱԿԸ  ԵՎ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
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Յուրացնելով դասընթացը` ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի 
յուրաքանչյուր ուսանող` 

●  կհաս կա նա պա տաս խա նա տու խոս քի ար ժե քը, ար տա հայտ-
վե լու ա զա տութ յան էութ յու նը և դ րա ի րա վա կան ե րաշ խիք-
նե րը, 

●   կի մա նա ար տա հայտ վե լու և մա մու լի ա զա տութ յան օ րի նա-
կան սահ մա նա փա կումնե րը և դ րանց կի րառ ման հիմ քե րը, 

●  կ հաս կա նա ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յան չա րա շահ ման 
հա մար ա ռաջ ե կող պա տաս խա նատ վութ յու նը, 

●  կ հաս կա նա տեղեկատվության ազատության նշա նա կութ յու-
նը և դե րը, 

●  կ կա րո ղա նա գործ նա կա նում կի րա ռել ՏԱ մա սին ՀՀ օ րեն քի 
հիմնա կան մե խա նիզմներն ու սկզբունք նե րը,

●  կ կա րո ղա նա բո ղո քար կել տե ղե կատ վութ յուն տրա մադ րե լու 
ան հիմն մեր ժումնե րը` վե րա կանգ նե լով իր խախտ ված ի րա-
վուն քը, 

●  կ հաս կա նա՝ ինչ պես խու սա փել ա նօ րի նա կան բո վան դա-
կութ յուն հրա պա րա կե լուց, իսկ զրպար տութ յան և վի րա վո-
րան քի դա տա կան գոր ծե րում ներգ րավ վե լու դեպ քում կկա-
րո ղա նա պատ շաճ կեր պով օգտ վել պաշտ պա նա կան հա մա-
կար գե րից: 
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«ԶԼՄ կար գա վո րում և  ինք նա կար գա վո րում» դա սըն թա ցի ու-
սու ցու մը նե րա ռում է գործ նա կան պա րապ մունք ներ, ո րոնք ի րա-
կա նաց վում են տար բեր մե թոդ նե րով` ին տե րակ տիվ քննար կում-
ներ, ազ գա յին և մի ջազ գա յին պրակ տի կա յից վերց ված գործ նա-
կան օ րի նակ նե րի ու սումնա սի րում և քն նար կում, ՀՀ և  այլ երկր նե-
րի դա տա րան նե րի, ինչ պես նաև մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա-
կան դա տա րա նի կող մից քննված խոս քի և մա մու լի ա զա տութ յանն 
առնչ վող դա տա կան գոր ծե րի ու սումնա սի րում, վեր լու ծութ յուն, դե-
րա յին խա ղեր։ 

Յու րա քանչ յուր ու սա նող ա զատ է ար տա հայ տել իր մո տե ցու-
մը, կար ծի քը քննարկ վող հար ցի մա սին. որ պես սկսնակ լրագ րող 
ինչ պես կվար վեր կոնկ րետ պա րա գա յում, ինչ պես կլու ծեր ստեղծ-
ված ի րա վի ճա կը, « Զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մա սին» և « Տե-
ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան մա սին» օ րենք նե րի ո՛ր հոդ վա ծին 
կդի մեր, ի րա վա կան ո՛ր մե խա նիզ մը կփոր ձեր կի րա ռել տվյալ 
հան գա մանք նե րում և  այլն։ Տե ղա կան օ րի նակ նե րի հա մար աղբ-
յուր է ծա ռա յել Ին ֆոր մա ցիա յի ա զա տութ յան կենտ րոն հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պութ յան ա վե լի քան 19 տա րի նե րի ըն թաց քում 
ստեղծ ված տե ղե կատ վա կան բա զան, որն ամ փո փում է լրագ րող-
նե րի, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի և քա ղա քա ցի նե-
րի խոս քի ա զա տութ յան և տե ղե կութ յուն ստա նա լու ի րա վունք նե րի 
խախտ ման բազմաթիվ օ րի նակ ներ՝ նե րառ յալ տե ղե կատ վութ յան 
ա զա տութ յան դա տա կան նա խա դե պե րը։ Մի ջազ գա յին փոր ձից 
օ րի նակ ներ են ներ կա յաց վում հետև յալ է լեկտ րո նա յին տե ղե կատ-
վա կան պա շար նե րից. 

ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՑՈՒ ՑՈՒՄ ՆԵՐ 
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«Լ րագ րող ներ ա ռանց սահ ման նե րի» մի ջազ գա յին կազ մա կե-
րա պութ յուն` www.rsf.org, « Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան պաշտ-
պան նե րի մի ջազ գա յին ցանց»` www.foiadvocates.net, «ԱՐՏԻԿԼ 19» 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն` www.article19.org։

Կոնկ րետ օ րի նակ նե րի հա մար աղբ յուր են ծա ռա յում նաև 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի այն ո րո շումնե-
րը, ո րոնք առնչ վում են ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յան և տե ղե-
կատ վութ յուն ստա նա լու ի րա վունք նե րին` https://www.echr.coe.int/
LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-HRFILES-18(2007).pdf: 

Ձեռ նար կում յու րա քանչ յուր թե մա ու ղեկց վում է հար ցե րով և  
ա ռա ջադ րանք նե րով, ո րոնց նպա տակն է նպաս տել դա սըն թա ցի 
արդ յու նա վետ յու րաց մա նը։ Ու սա նող նե րին տրվում է հարց-ա ռա-
ջադ րանք, ո րի շուրջ յու րա քանչ յուրն ա զատ է ար տա հայ տել իր 
կար ծի քը, դի տար կու մը։ Այս պի սով, հա վաք վում է տար բեր կար-
ծիք նե րի, մտքե րի շտե մա րան։ Այ նու հետև յու րա քանչ յուր միտք 
քննարկ վում է ա ռան ձին, ին չի մի ջո ցով պետք է լսա րա նը փոր ձի 
ինք նու րույն գտնել ա ռա ջադր ված հար ցե րի պա տաս խան նե րը։ 
Դա սա խո սը կա տա րում է ա ռաջ նոր դո ղի և հա մա կար գո ղի դեր։ 
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Ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յունն ըն կալ վում է որ պես մար դուն 
ի ծնե տրված հիմնա կան, ա նօ տա րե լի ի րա վունք նե րից մե կը: Այն 
քա ղա քա ցու սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րից է և ժո ղովր դա վա-
րութ յան ա պա հով ման հա մա կար գի մի մա սը։ Մար դու կար ծիքն ու 
հա մոզ մունք նե րը նրա նե րաշ խար հի մի մասն են։ Դ րանք ար տա-
հայ տե լու հնա րա վո րութ յու նը մար դու ա զա տութ յունն է, ո րի վրա ոչ 
ոք չպետք է բռնա նա` ո՛չ պե տութ յու նը, ո՛չ հա սա րա կութ յու նը, ո՛չ այլ 
մարդ։ Մար դը կա րող է չհայտ նել իր կար ծի քը, ոչ ոք չի կա րող նրան 
ստի պել հա կա ռա կը։ Նա կա րող է պնդել իր կար ծի քը։ Կր կին նրա 
ի րա վունքն է։ 

Խոս քի ա զա տութ յու նը ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յան բաղ-
կա ցու ցիչ մասն է։ Մարդն իր հա մոզ մունք նե րը, զգաց մունք նե րը, 
կար ծի քը կա րող է ար տա հայ տել բազ մա թիվ ձևե րով` ար վես տի 
(կի նո, ե րաժշ տութ յուն, նկար և այլ ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ), ժես-
տե րով, լռութ յամբ, ինչ պես նաև` խոս քով։ Այդ է պատ ճա ռը, որ մի-
ջազ գա յին ի րա վուն քում աս տի ճա նա բար «խոս քի ա զա տութ յուն» 
եզ րույթն իր տե ղը զի ջում է «ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յուն» հաս-
կա ցութ յա նը, քա նի որ վեր ջինս ա ռա վել ընդգր կուն է և նե րա ռում 
է ար տա հայտ վե լու բո լոր ձևե րի ա զա տութ յու նը` նե րառ յալ խոս քը։ 

Ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յան գա ղա փա րը նե րա ռում է մար-
դու այլ ի րա վունք ներ, ո րոն ցից յու րա քանչ յուրն ար տա հայտ վե լու 
ա զա տութ յան մի մասն է կազ մում. 

 ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ԼՈՒ Ա ԶԱ ՏՈՒԹ ՅԱՆ    
Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ
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   կար ծիք ու նե նա լու ի րա վունք, 
  ա զատ հա ղոր դակց վե լու ի րա վունք, 
   սե փա կան հա մոզ մունք ներ ու նե նա լու ի րա վունք, 
   լուռ մնա լու ի րա վունք, 
   բո լոր աղբ յուր նե րից տե ղե կութ յուն պա հան ջե լու և ս տա նա-
լու ի րա վունք,
  մ յուս նե րի հետ միա վոր վե լու ի րա վունք: 

Ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յան պաշտ պա նութ յան շնոր հիվ 
հաս տատ վել են չորս ա ռան ձին ար ժեք ներ. 

  ճշ մար տութ յան բա ցա հայ տում, 
   մաս նակ ցութ յուն ժո ղովր դա վա րութ յա նը, 
   գա ղա փար նե րի շու կա, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս հա-
կա մար տութ յուն նե րը լու ծել ա ռանց բռնութ յան, 
  ան հա տի ինք նար տա հայ տում և  ինք նի րա ցում:

1.  Ա ռանց խոս քի ա զա տութ յան անհ նար կլի նի ճշմար տութ յան 
բա ցա հայ տու մը: Այս տե սա կե տը զար գաց րեց ԱՄՆ-ի Գե-
րա գույն դա տա րա նի դա տա վոր Օ լի վեր Հոլմ սը: 1918թ. նա 
նշում է, որ ճշմար տութ յան լա վա գույն փոր ձութ յու նը կլի նի 
այն, ե թե նրան հա ջող վի իր հա մար հաղ թա նակ ա պա հո վել 
գա ղա փար նե րի ա զատ շու կա յի մրցակ ցութ յան մեջ: Յու րա-
քանչ յու րը պետք է տար բեր կար ծիք ներ, դա տո ղութ յուն ներ 
լսե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նա: Ի րա վա կան հա մա կար գը 
պետք է ա պա հո վի բո լոր տե սա կի գա ղա փար նե րի ա զատ 
ար տա հայ տու մը և փո խա նա կու մը` հնա րա վո րութ յուն ստեղ-
ծե լով ա նար գել, ա ռողջ և բաց երկ խո սութ յան հա մար: Բո լոր 
ժա մա նակ նե րում պե տութ յու նը փոր ձել է մի ջամ տել խոս քի 
ա զա տութ յան ի րա վուն քի ի րա կա նաց մա նը և  իր գոր ծո ղութ-
յուն ներն ար դա րաց րել նրա նով, որ խոս քը կա րող է վնա սա-
բեր լի նել, գա ղա փար նե րը` վտան գա վոր, և  որ պե տութ յու նը 
այս պա րա գա յում պար տա վոր է մի ջոց ներ ձեռ նար կել հա-
մընդ հա նուր բա րօ րութ յու նը և  ազ գա յին անվ տան գութ յունն 
ա պա հո վե լու նպա տա կով: « Վատ», «սխալ» կամ «վնա սա-
կար» գա ղա փար նե րը ճնշե լը ա վե լի մեծ վնաս է հասց նում, 
քան բուն «վնա սա կար» հա մար վող գա ղա փա րը: Չէ՞ որ ժա-
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մա նա կին բո լո րի հա մար անժխ տե լի թվա ցող այն ճշմար-
տութ յու նը, թե աշ խար հը տա փակ է, և  ար ևը պտտվում է 
երկ րի շուրջ, այ սօր ար դեն զա վեշտ է թվում: Այն, ինչ ա նա-
ռար կե լիո րեն ճշմա րիտ էր թվում ե րեկ, այ սօր ար դեն կա րող 
է ան հե թե թութ յուն լի նել: Խոս քը եր բեմն կա րող է սխալ կամ 
անտ րա մա բա նա կան լի նել, սա կայն սահ մա նադ րութ յուն նե-
րը նշում են, որ դա ո րո շե լը պե տութ յան խնդի րը չէ: 

2.  Խոս քի ա զա տութ յան ի րա վուն քը նաև խիստ կար ևոր է ո րո-
շումնե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում քա ղա քա ցի նե րի մաս-
նակ ցութ յունն ա պա հո վե լու հա մար: Խոս քի ա զա տութ յու նը 
վճռո րոշ է պե տա կան պաշ տոն յա նե րի կող մից չա րա շա հում-
նե րը բա ցա հայ տե լու կամ կան խե լու հա մար: Այն պե տա-
կան չի նովնիկ նե րին ստի պում է պա տաս խա նա տու լի նել 
հա սա րա կութ յան ա ռաջ և հաշ վե տու լի նել ի րենց գոր ծո-
ղութ յուն նե րի հա մար: 

3.  Այս ի րա վուն քը նաև կա յու նութ յուն է ա պա հո վում հա սա րա-
կութ յան ներ սում: Պատ մութ յու նը ցույց է տա լիս, որ մար դիկ 
ի րենց նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար ա վե լի հազ վա դեպ 
կդի մեն բռնութ յան, ե թե նրանք հնա րա վո րութ յուն ու նե նան 
ա զատ ար տա հայ տել ի րենց դժգո հութ յու նը և տե սա կետ նե րը: 
Յեյ լի ի րա վուն քի հա մալ սա րա նի (ԱՄՆ) պրո ֆե սոր Թո մաս 
Է մեր սո նը այս պես է բա ցատ րում. «Քն նար կումն ար գե լե լը 
ա ռաջ է բե րում ան հաշտ վո ղա կա նութ յուն, հա սա րա կութ յա-
նը հնա րա վո րութ յուն չի տա լիս հար մար վել փո փոխ վող հան-
գա մանք նե րին կամ նոր գա ղա փար ներ զար գաց նել։ Խոս քի 
ա զա տութ յու նը հենք է ա պա հո վում, ո րի շնոր հիվ հա սա րա-
կութ յան ա ռա ջըն թա ցի անհ րա ժեշտ բա խումնե րը տե ղի են 
ու նե նում ա ռանց հա սա րա կութ յու նը կոր ծա նե լու: Սա է կա յու-
նութ յան և փո փո խութ յուն նե րի միջև հաշ վեկ շիռ պահ պա նե լու 
հիմնա կան մե խա նիզ մը»: Այս պի սով, խոս քի ա զա տութ յու նը 
ա պա հո վում է հա սա րա կութ յան ներ սում փո փո խութ յուն նե րի 
սա հուն ի րա կա նա ցու մը` ա ռանց հե ղաշր ջումնե րի, ար յու նա-
լի ի րա դար ձութ յուն նե րի: Դժ գոհ մար դը, ու ժը պետք է միշտ 
հնա րա վո րութ յուն ու նե նան ի րենց կար ծիք ներն ու հա մոզ-
մունք ներն ար տա հայ տե լու և փո խա նա կե լու: Ա զատ մա մու լը 
պետք է ստեղ ծի այդ հնա րա վո րութ յու նը: 
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4.  Եվ, վեր ջա պես, խոսքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վուն քը 
կար ևոր վում է նրա նով, որ այն հա սա րա կութ յան յու րա քանչ-
յուր ան դա մի հա մար ինք նար տա հայտ վե լու և  ինք նի րաց-
ման կար ևո րա գույն մի ջոց է: 

  

ՀԱՐՑԵՐ
ԼՍԱՐԱՆԻՆ

1.  Ի՞նչ է ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յու նը։ Ար տա հայտ վե լու՞, թե՞ 
խոս քի ա զա տութ յուն։

2.  Ին չու՞ է ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յու նը կար ևոր ժո ղովր դա-
վա րութ յան հա մար։ Փոր ձեք հիմնա վո րել փաս տարկ նե րով։ 

3.  Ին չու՞ են կար ևոր ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յան ի րա վա կան 
ե րաշ խիք նե րը։ 
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Ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յան ի րա վունքն ամ րագր վել է աշ-
խար հի գրե թե բո լոր սահ մա նադ րութ յուն նե րում` հռչա կե լով իր 
կեն սա կան անհ րա ժեշ տութ յու նը ժո ղովր դա վա րութ յան ա պա հով-
ման հա մար։ ՀՀ-ում խոս քի ա զա տութ յան ի րա վա կան ե րաշ խիք-
նե րից ա ռանց քա յի նը Սահ մա նադ րութ յան 42-րդ հոդ վածն է, որն 
ամ փոփ ված է Սահ մա նադ րութ յան երկ րորդ գլխում` « Մար դու և 
քա ղա քա ցու հիմնա կան ի րա վունք նե րը և  ա զա տութ յուն նե րը»: Այն 
ամ րագ րում է ան հա տի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի հիմ քե րը։ Այս 
գլխի հիմնա կան գա ղա փա րը հեն վում է մար դու բնա կան և  ա նօ-
տա րե լի ի րա վունք նե րի ա ռաջ նութ յան, յու րա քանչ յուր ան հա տի 
անկրկ նե լիութ յան վրա։ Մար դը, նրա կյանքն ու ա ռող ջութ յու նը, 
պա տիվն ու ար ժա նա պատ վութ յու նը, ի րա վունք ներն ու ա զա տութ-
յուն նե րը, անձ նա կան ան ձեռնմխե լիութ յունն ու անվ տան գութ յու նը 
ճա նաչ վում, պահ պան վում են պե տութ յան կող մից, օ րեն քով և  ար-
դա րա դա տութ յամբ։ Սահ մա նադ րութ յու նը հաս տա տում է, որ ո չինչ 
չի կա րող հիմք հան դի սա նալ մար դու ար ժա նա պատ վութ յան ոտ-
նա հար ման հա մար։ Այս գլխում, փաս տո րեն, Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յունն ամ րագ րել է մար դու քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք-
նե րի ողջ հա մա լի րը` դրանց տա լով բարձ րա գույն ի րա վա բա նա-
կան ուժ:  

Մար դու ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յան ի րա վունքն ամ րագր-
վել է ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 42-րդ հոդ վա ծում. 

«1.  Յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե-
լու ի րա վունք: Այս ի րա վուն քը նե րա ռում է սե փա կան կար-
ծիք ու նե նա լու, ինչ պես նաև ա ռանց պե տա կան և տե ղա-
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի մի ջամ տութ յան և  

 ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ԼՈՒ Ա ԶԱ ՏՈՒԹ ՅԱՆ    
ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐԱ ԿԱՆ Ե ՐԱՇ ԽԻՔ ՆԵՐ 
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ան կախ պե տա կան սահ ման նե րից` տե ղե կատ վութ յան որ-
ևէ մի ջո ցով տե ղե կութ յուն ներ ու գա ղա փար ներ փնտրե լու, 
ստա նա լու և տա րա ծե լու ա զա տութ յու նը: 

2.  Մա մու լի, ռա դիո յի, հե ռուս տա տե սութ յան և տե ղե կատ վա-
կան այլ մի ջոց նե րի ա զա տութ յու նը ե րաշ խա վոր վում է: Պե-
տութ յու նը ե րաշ խա վո րում է տե ղե կատ վա կան, կրթա կան, 
մշա կու թա յին և ժա ման ցա յին բնույ թի հա ղոր դումնե րի բազ-
մա զա նութ յուն ա ռա ջար կող ան կախ հան րա յին հե ռուս տա-
տե սութ յան և ռա դիո յի գոր ծու նեութ յու նը: 

3.  Կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տութ յու նը կա րող է սահ մա-
նա փակ վել միայն օ րեն քով` պե տա կան անվ տան գութ յան, 
հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջութ յան և բա րո յա կա նութ յան 
կամ այ լոց պատ վի ու բա րի համ բա վի և  այլ հիմնա կան ի րա-
վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան նպա տա-
կով»։ 

Հոդ վածն ու նի հինգ բա ղադ րա տարր. ա ռա ջին` « Յու րա քանչ յուր 
ոք ու նի իր կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վունք»։ 

Երկ րորդ` «Այս ի րա վուն քը նե րա ռում է սե փա կան կար ծիք ու նե
նա լու, ինչ պես նաև ա ռանց պե տա կան և տե ղա կան ինք նա
կա ռա վար ման մար մին նե րի մի ջամ տութ յան և  ան կախ պե
տա կան սահ ման նե րից` տե ղե կատ վութ յան որ ևէ մի ջո ցով 
տե ղե կութ յուն ներ ու գա ղա փար ներ փնտրե լու, ստա նա լու և 
տա րա ծե լու ա զա տութ յու նը»։ 

Եր րորդ բա ղադ րա տար րը սահ մա նում է. « Մա մու լի, ռա դիո յի, հե
ռուս տա տե սութ յան և տե ղե կատ վա կան այլ մի ջոց նե րի ա զա
տութ յու նը ե րաշ խա վոր վում է»։ 

Չոր րորդ. « Պե տութ յու նը ե րաշ խա վո րում է տե ղե կատ վա կան, 
կրթա կան, մշա կու թա յին և ժա ման ցա յին բնույ թի հա ղոր դում
նե րի բազ մա զա նութ յուն ա ռա ջար կող ան կախ հան րա յին հե
ռուս տա տե սութ յան և ռա դիո յի գոր ծու նեութ յու նը»։ 

Եվ, հին գե րորդ. « Կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տութ յու նը կա
րող է սահ մա նա փակ վել միայն օ րեն քով` պե տա կան անվ
տան գութ յան, հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջութ յան և բա
րո յա կա նութ յան կամ այ լոց պատ վի ու բա րի համ բա վի և  այլ 
հիմնա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա
նութ յան նպա տա կով»։
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Այս հոդ վա ծում նե րառ վել են միմ յանց սեր տո րեն շաղ կապ-
ված, փոխլ րաց նող  ե րեք ի րա վունք ներ՝ 1)  յու րա քանչ յուր ոք ու նի 
կար ծիք ու նե նա լու ի րա վունք 2) յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր կար ծիքն 
ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վունք, 3) յու րա քանչ յուր ոք ու նի ա ռանց 
պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի մի ջամ-
տութ յան և  ան կախ պե տա կան սահ ման նե րից` տե ղե կատ վութ յան 
որ ևէ մի ջո ցով տե ղե կութ յուն ներ ու գա ղա փար ներ փնտրե լու, ստա-
նա լու և տա րա ծե լու ա զա տութ յուն։  Միև նույն ժա մա նակ, հոդ վա ծի 
հա ջորդ մա սե րում ամ րագր ված են այս ի րա վու նիք նե րի ի րաց ման 
ո րոշ ե րաշ խիք ներ։ 

Հոդ ված 42-ում ե րաշ խա վոր վում է խոս քի և կար ծի քի ա զա-
տութ յու նը, ին չը Սահ մա նադ րութ յու նը դի տում է որ պես խոս քով իր 
մտքերն ազա տո րեն ար տա հայ տե լու միաս նա կան և ան քակ տե լի 
ի րա վունք՝ չվա խե նա լով դրա հա մար ինչ-որ մե կի և, ա ռա ջին հեր-
թին պե տութ յան կող մից հե տապն դումնե րից: Միտ քը չի կա րող լի-
նել ազատ, ե թե հնա րա վոր չէ այն այն ա զատ ար տա հայ տել:  

Ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յու նը նե րա ռում է ոչ միայն խոս քի, 
այլև ար տա հայտ վե լու բո լոր ձևե րի ա զա տութ յան պաշտ պա նութ-
յու նը։ Ընդ ո րում Մար դու ի րա վունք նե րի Եվրոպական Կոն վեն-
ցիա յի 10-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յունն 
ընդգր կում է ոչ միայն «տե ղե կատ վութ յու նը» կամ «գա ղա փար նե-
րը», ո րոնք լի նում են նպաս տա վոր կամ դիտ վում են անվնաս, կամ 
էլ` չեզոք, այլ նաև այն պի սիք, ո րոնք վի րա վո րում են, ցնցում կամ 
ան հանգս տութ յուն են պատ ճա ռում պե տութ յա նը կամ բնակ չութ-
յան մի մա սին: Այդ պի սիք են բազ մա կար ծութ յան, հան դուր ժո ղա-
կա նութ յան և ազա տա կա նութ յան պա հանջ նե րը, ա ռանց ո րոնց գո-
յութ յուն չու նի ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յուն» (1979թ. ապ-
րի լի 26-ի, 1986թ. հու լի սի 8-ի վճիռ ներ. Լին գենսն ընդ դեմ Ավստ-
րիա յի, 1996թ.): 

42-րդ հոդ վա ծը փաս տո րեն նե րա ռում է ար տա հայտ վե լու 
ա զա տութ յան ի րա վուն քի ա ծանց յալ բո լոր բա ղադ րա տար րե րը` 
ինչ պի սին, օ րի նակ, մյուս նե րից տե ղե կութ յուն ստա նալն է, ցան կա-
ցած մի ջո ցով տե ղե կութ յուն տա րա ծե լը, ա զատ հա ղոր դակց վե լու, 
սե փա կան հա մոզ մունք ներ ու նե նա լու, բո լոր աղբ յուր նե րից տե ղե-
կութ յուն պա հան ջե լու և ս տա նա լու ի րա վունք նե րը, նույ նիսկ ան ձի 
լուռ մնա լու ի րա վուն քը: 

Սահ մա նադ րութ յան այս հոդ վա ծը նաև ամ րագ րում է լրատ-
վա մի ջոց նե րի ա զա տութ յան գա ղա փա րը՝ « Մա մու լի, ռա դիո յի, 
հե ռուս տա տե սութ յան և տե ղե կատ վա կան այլ մի ջոց նե րի ա զա-
տութ յու նը ե րաշ խա վոր վում է»։ Միա ժա մա նակ ե րաշ խա վոր վում 
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է նաև տե ղե կատ վա կան, կրթա կան, մշա կու թա յին և ժա ման ցա յին 
բնույ թի հա ղոր դումնե րի բազ մա զա նութ յուն ա պա հո վող հան րա յին 
լրատ վա մի ջոց նե րի գոր ծու նեութ յու նը։ 

Ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յան ի րա վուն քը լիար ժեք չէր լի նի, 
ե թե բա ցի 42-րդ հոդ վա ծից ՀՀ Սահ մա նադ րութ յունն ամ րագ րած 
չլի ներ հա վել յալ, լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք ներ, ինչ պես, օ րի նակ, տե-
ղե կութ յուն ներ ստա նա լու ի րա վուն քը (հոդ ված 51), պե տա կան և 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին ու պաշ տո նա տար 
ան ձանց հան րա գիր ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քը (հոդ ված 53), գա-
ղա փա րա խո սա կան բազ մա կար ծութ յու նը (հոդ ված 8), հա ղոր դակ-
ցութ յան ա զա տութ յու նը և գաղտ նիութ յու նը (հոդ ված 33), մտքի, 
խղճի և կ րո նի ա զա տութ յան ի րա վուն քը (հոդ ված 41), հա վաք նե-
րի ա զա տութ յու նը (հոդ ված 44), միա վո րումնե րի ա զա տութ յու նը 
(հոդ ված 45) և կու սակ ցութ յուն ստեղ ծե լու և կու սակ ցութ յանն ան-
դա մագր վե լու ի րա վունքը (հոդ ված 46)  որ պես քա ղա քա կան, ընդ-
դի մա դիր միտքն ա զատ ար տա հայ տե լու ե րաշ խիք ներ, ստեղ ծա գո-
րծութ յան ա զա տութ յան ի րա վուն քը (հոդ ված 43), խտրա կա նութ յան 
ար գել քը (հոդ ված 29): 

ԱԺ նիս տե րի հրա պա րա կայ նութ յան սկզբունքն ամ րագր ված 
է 101 հոդ վա ծում, ար դար և հ րա պա րա կա յին դա տաքն նութ յան 
ի րա վուն քը սահ ման ված է հոդ ված 63-ում՝ ա պա հո վե լով օ րենս դիր 
և դա տա կան մար մին նե րի հրա պա րա կա յին գոր ծու նեութ յու նը, 
ա ռանց ո րի անհ նար է բա նի մաց քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցութ-
յու նը երկ րի կա ռա վար մա նը և  ո րո շումնե րի կա յաց ման գոր ծըն թա-
ցին:

Թեև Սահ մա նադ րութ յան 42 հոդ վա ծի 3-րդ մա սով ուղ ղա կիո-
րեն ե րաշ խա վոր վում է մե դիա նե րի ա զա տութ յու նը՝ « Մա մու լի, ռա-
դիո յի, հե ռուս տա տե սութ յան և տե ղե կատ վա կան այլ մի ջոց նե րի 
ա զա տութ յու նը ե րաշ խա վոր վում է», սա կայն չի ար գել վում գրաքն-
նութ յու նը։ Գ րաքն նութ յու նը կա ռա վա րութ յան գոր ծո ղութ յունն է` 
ուղղ ված կար ծիք ներ, գա ղա փար ներ, տե ղե կատ վութ յուն ստա նա-
լու և տա րա ծե լու ա զա տութ յու նը սահ մա նա փա կե լուն։ Գ րաքն նութ-
յան նպա տակն է ղե կա վա րել մարդ կանց` ազ դե լով նրանց գոր ծո-
ղութ յուն նե րի և մ տա ծո ղութ յան վրա։ Ակն հայտ է, որ մարդ կանց 
մտքերն ու գոր ծո ղութ յուն նե րը ձևա վոր վում են նրանց ու նե ցած 
տե ղե կատ վութ յամբ։ Սահ մա նա փա կե լով մարդ կանց մատ չե լի տե-
ղե կատ վութ յու նը` հնա րա վոր է դառ նում կա ռա վա րել նրանց։ 

Հոդ վա ծը կա ռուց ված է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
Կոն վեն ցիա յի 10-րդ հոդ վա ծի տրա մա բա նութ յամբ, երբ նախ սահ-
ման վում են ա զատ ար տա հայտ վե լու ի րա վուն քը և դրա ե րաշ խիք-
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ները, իսկ վեր ջին պար բե րութ յամբ հստակ և  ո րո շա կի սահ ման-
վում են այն հիմ քե րը, ո րոն ցով անհ րա ժեշ տո րեն կա րող է սահ մա-
նա փակ վել այս ի րա վուն քը։ 

42 հոդ վա ծի 5-րդ մա սով նա խա տես վում են ա զատ ար տա-
հայտ վե լու ի րա վուն քի սահմանափակման սահ մա նադ րա կան 
հիմ քե րը՝ « Կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տութ յու նը կա րող է 
սահ մա նա փակ վել միայն օ րեն քով` պե տա կան անվ տան գութ յան, 
հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջութ յան և բա րո յա կա նութ յան կամ 
այ լոց պատ վի ու բա րի համ բա վի և  այլ հիմնա կան ի րա վունք նե րի և  
ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան նպա տա կով»։ Ըստ հոդ վա-
ծի՝ ա զատ ար տա հայտ վե լու ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ-
վել բա ցա ռա պես օ րեն քով և միայն հետև յալ նպա տակ նե րով.

  պե տա կան անվ տան գութ յան պաշտ պա նութ յան նպա տա-
կով,
 հա սա րա կա կան կար գի պաշտ պա նութ յան նպա տա կով, 
  ա ռող ջութ յան և բա րո յա կա նութ յան պաշտ պա նութ յան նպա-
տա կով,
  այ լոց պատ վի ու բա րի համ բա վի պաշտ պա նութ յան նպա-
տա կով
  և  այլ հիմնա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի պաշտ-
պա նութ յան նպա տա կով։

Ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յան ի րա վուն քը սահ մա նա փակ վում 
է նաև սահմ անադ րութ յան 77 հո վա ծով, որն ար գե լում է հիմնա կան 
ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի չա րա շա հու մը սահ մա նադ րա-
կան կար գը բռնի տա պա լե լու, ազ գա յին, ռա սա յա կան, կրո նա կան 
ա տե լութ յուն բոր բո քե լու, բռնութ յուն կամ պա տե րազմ քա րո զե լու 
նպա տա կով: 

Սահ մա նադ րութ յու նը նաև ե րաշ խա վո րում է (հոդ ված 78), որ 
ա զատ ար տա հայտ վե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման հա մար 
ընտր ված մի ջոց նե րը պետք է պի տա նի և  անհ րա ժեշտ լի նեն Սահ-
մա նադ րութ յամբ սահ ման ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար: 

Ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յան սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք-
նե րից են նաև ի րա վուն քի սահ մա նա փա կումնե րին ներ կա յաց վող 
հետև յալ պա հանջ նե րը. 

ա)  սահ մա նա փա կումնե րը պետք է լի նեն հա մա չափ (հոդ ված 
78), 

բ) սահ մա նա փա կումնե րը պետք է լին են ո րո շա կի (հոդ ված 79):
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Հա մա չափ սահ մա նա փակ ման հա մար ընտր ված մի ջոց նե-
րը պետք է պի տա նի և  անհ րա ժեշտ լի նեն Սահ մա նադ րութ յամբ 
սահ ման ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար: Սահ մա նա փակ ման 
հա մար ընտր ված մի ջոց նե րը պետք է հա մար ժեք լի նեն սահ մա նա-
փակ վող հիմնա կան ի րա վուն քի և  ա զա տութ յան նշա նա կութ յա նը: 

Ո րո շա կիութ յու նից է բխում, որ  ի րա վունք նե րը և  ա զա տութ-
յուն նե րը սահ մա նա փա կե լիս օ րենք նե րը պետք է լի նեն բա վա րար 
չա փով ո րո շա կի, որ պես զի այդ ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե-
րի կրող նե րը և հաս ցեա տե րերն ի վի ճա կի լի նեն դրսևո րե լու հա-
մա պա տաս խան վար քա գիծ:

Դի տար կե լով խոս քի ա զա տութ յան սահ մա նադ րա կան ե րաշ-
խիք նե րը, չի կա րե լի ան տե սել հետև յալ սկզբունք նե րը, ո րոնք կեն-
սա կան նշա նա կութ յուն ու նեն այս ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հա-
մար։ 

1.  Սահ մա նադ րութ յան նոր մե րը գոր ծում են ան մի ջա կա նո րեն, 
2. դա տա կան համակարգի ան կա խութ յու նը, 
3.  մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րի ուղ ղա կի կի րա ռու մը: 
1.   Սահ մա նադ րութ յունն ու նի բարձ րա գույն ի րա վա բա նա կան 

ուժ։ Այս դրույ թը թույլ է տա լիս ի րա վա կի րառ և դա տա կան 
պրակ տի կա յում հղումներ ա նել սահ մա նադ րա կան նոր մե րին, 
ինչն էա կա նո րեն հարս տաց նում է պաշտ պա նութ յան ի րա վա-
կան մի ջոց նե րի զի նա նո ցը։ Սահ մա նադ րութ յու նը գոր ծում է 
ան մի ջա կա նո րեն` այս պես ա սած, «ա ռանց միջ նորդ նե րի» 
կար գա վո րե լով հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րը:

2.  Երկ րորդ սկզբուն քը դա տա կան հա մա կար գի ան կա խութ-
յունն է։ Սահ մա նադ րութ յան հա մա ձայն՝ բո լո րը հա վա սար 
են օ րեն քի առջև: Դա տա վոր ներն ան կախ են, և  ար գել վում 
է ար դա րա դա տութ յան ի րա կա նաց մա նը որ ևէ մի ջամ տութ-
յուն։ Դա տաքն նութ յու նը հրա պա րա կա յին է։    
ԶԼՄ-ի ա զա տութ յու նն ա պա հո վե լու հա մար բա ցա ռիկ կար-
ևոր է, որ իշ խա նութ յուն նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի և  ըն դու-
նած ո րո շումնե րի օ րի նա կա նութ յու նը լի նի ան կախ դա տա-
վոր նե րի քննութ յան ա ռար կա: ԶԼՄ-ի գոր ծու նեութ յանն 
առնչ վող ցան կա ցած վեճ (հա վա տար մագ րում, տե ղե կատ-
վութ յան ա զա տութ յան սահ մա նա փա կում, լրատ վա մի ջո ցի 
գոր ծու նեութ յան կա սե ցում և  այլն) պետք է լուծ վի դա տա րա-
նում: 
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3.  Մ յուս կար ևոր սկզբուն քը մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե-
րի ուղ ղա կի կի րա ռումն է և դ րանց ա ռաջ նա հեր թութ յու նը 
օ րենք նե րի նոր մե րի նկատ մամբ: Այն ամ րագր ված է Սահ-
մա նադ րութ յան 5-րդ հոդ վա ծում, ո րի հա մա ձայն`  Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան վա վե րաց րած մի ջազ գա յին պայ-
մա նագ րե րի և  օ րենք նե րի նոր մե րի միջև հա կա սութ յան 
դեպ քում կի րառ վում են մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի նոր-
մե րը: Մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հա մընդ հա նուր նոր մերն ու 
սկզբունք նե րը և ՀՀ-ի կող մից վա վե րաց ված մի ջազ գա յին 
փաս տաթղ թե րը երկ րի ի րա վա կան հա մա կար գի բաղ կա-
ցու ցիչ մասն են։ 

Սահ մա նադ րութ յան 116 հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Սահ մա նադ րութ-
յա նը հա կա սող մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րը չեն կա րող վա վե րաց-
վել։ Այս սկզբունքն իր զար գա ցումն է ստա նում Սահ մա նադ րութ յան 
81 հոդ վա ծում. « Հիմնա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի 
վե րա բեր յալ Սահ մա նադ րութ յու նում ամ րագր ված դրույթ նե րը մեկ-
նա բա նե լիս հաշ վի է առն վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան վա-
վե րաց րած՝ մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին պայ-
մա նագ րե րի հի ման վրա գոր ծող մար մին նե րի պրակ տի կան»։ Սա 
նշա նա կում է, որ ա զատ ար տա հայտ վե լու ի րա վուն քի վե րա բեր յալ 
սահ մա նադ րա կան դրույթ նե րը մեկ նա բա նե լիս անհ րա ժեշտ է հաշ-
վի առ նել նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
պրակ տի կան։ Այս սահ մա նադ րա կան նոր մե րը նշա նա կում են նաև 
ՀՀ տա րած քում Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի 
մի ջազ գա յին դաշ նագ րի 19-րդ հոդ վա ծի, Եվ րո պա կան հա մա ձայ-
նագ րի 10-րդ հոդ վա ծի, Մար դու ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի 
Հռ չա կագ րի 19-րդ հոդ վա ծի ան մի ջա կան կի րա ռում:

ՀԱՐՑԵՐ
ԼՍԱՐԱՆԻՆ

1.Դի տար կենք ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 42-րդ հոդ վա ծը։ Ձեր 
կար ծի քով, հոդ վա ծում ի՞նչ թե րութ յուն ներ կան։ Ի՞նչ փո փո-
խութ յուն ներ կա ռա ջար կեիք կա տա րել ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 
մեջ մա մու լի ա զա տութ յան պաշտ պա նութ յունն ա ռա վել ի րա-
կան դարձ նե լու նպա տա կով։ Կազ մել ա ռա ջարկ նե րի փա թեթ։ 
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2.  Ին չու՞ ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յու նը բա ցար ձակ լի նել չի 
կա րող։ 

3.Ինչ պի սի՞ն է սահ մա նա փա կումնե րի` ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ 
ամ րագր ված ցան կը։ Ձեր կար ծի քով, այն կա րիք ու նի՞ կրճատ-
ման կամ ընդ լայն ման։ Հա մե մա տեք այն Եվ րո պա կան կոն-
վեն ցիա յի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված սահ-
մա նա փա կումնե րի հիմ քե րի հետ։ Հա մա պա տաս խա նու՞մ են 
դրանք ի րար։ Հիմնա վո րե՛ք։ 

4.Դի տար կենք խոս քի ա զա տութ յան սահ մա նա փակ ման գործ-
նա կան օ րի նակ ներ (աղբ յու րը` «Լ րագ րող ներ ա ռանց սահ ման-
նե րի» մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան www.rsf.org և Խոս քի 
ա զա տութ յան պաշտ պա նութ յան կո մի տեի տա րե կան զե կույց-
նե րը մա մու լի ա զա տութ յան ոտ նա հար ման վե րա բեր յալ՝ www.
khosq.am)։
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Մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րը հռչա կում են, որ խոս քի և  
ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յու նը մար դու հիմնա րար ի րա վունք նե-
րից է։ Այն ամ րագր վել է Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր 
հռչա կագ րում, Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի 
մի ջազ գա յին դաշ նագ րում, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
հա մա ձայ նագ րում, մար դու ի րա վունք նե րին առնչ վող մի ջազ գա յին 
այլ փաս տաթղ թե րում: 

1948 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10-ին ՄԱԿ-ի գլխա վոր ա սամբ-
լեան ըն դու նում է Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր Հռ չա կա-
գի րը. « Յու րա քանչ յուր ոք ու նի հա մոզ մունք նե րի ա զա տութ յան և 
դ րանք ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վունք. այս ի րա վուն քը նե րա-
ռում է ի րենց հա մոզ մունք նե րին հա վա տա րիմ մնա լու և  ան կախ 
պե տա կան սահ ման նե րից տե ղե կատ վութ յուն և գա ղա փար ներ 
փնտրե լու, լրատ վութ յան ցան կա ցած մի ջո ցով ստա նա լու և տա րա-
ծե լու ա զա տութ յու նը» (19-րդ հոդ ված)։ 

1950 թվա կա նի նո յեմ բե րի 4-ին ըն դուն վում և 1953 թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րի 3-ին ու ժի մեջ է մտնում Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո-
պա կան հա մա ձայ նա գի րը, ո րի 10-րդ հոդ վա ծը հռչա կում է. 

«1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի խոս քի ա զա տութ յան ի րա վունք։ 
Այս ի րա վուն քը նե րա ռում է կար ծիք ու նե նա լու, տե ղե կութ յուն ներ 
և գա ղա փար ներ ստա նա լու և տա րա ծե լու ա զա տութ յու նը` ա ռանց 
պե տա կան մար մին նե րի մի ջամ տութ յան և  ան կախ պե տա կան 

 ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵ ԼՈՒ Ա ԶԱ ՏՈՒԹ ՅԱՆ    
Ե ՐԱՇ ԽԻՔ ՆԵ ՐԸ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ    
ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԵ ՐՈՒՄ 
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սահ ման նե րից։ Այս հոդ վա ծը չի խո չըն դո տում պե տութ յուն նե րին 
սահ մա նե լու ռա դիո հա ղոր դումնե րի, հե ռուս տա տե սա յին կամ կի-
նե մա տոգ րա ֆիա կան ըն կե րութ յուն նե րի ար տո նագ րում։ 

2. Այս ա զա տութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը, քա նի որ կապ ված 
է պար տա վո րութ յուն նե րի և պա տաս խա նատ վութ յան հետ, կա րող 
է պայ մա նա վոր վել այն պի սի ձևա կա նութ յուն նե րով, սահ մա նա-
փա կումնե րով կամ պատ ժա մի ջոց նե րով, ո րոնք նա խա տես ված են 
օ րեն քով և  անհ րա ժեշտ են ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յան 
հա մար` ի շահ պե տա կան անվ տան գութ յան, տա րած քա յին ամ բող-
ջա կա նութ յան կամ հա սա րա կութ յան անվ տան գութ յան, ան կար-
գութ յուն ներն ու հան ցա գոր ծութ յուն նե րը կան խե լու, ա ռող ջութ յունն 
ու բա րո յա կա նութ յու նը պաշտ պա նե լու, ինչ պես նաև այլ ան ձանց 
հե ղի նա կութ յու նը կամ ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու, խորհր դա-
պա հա կան պայ ման նե րով ստաց ված տե ղե կատ վութ յան հրա պա-
րա կու մը կան խե լու կամ ար դա րա դա տութ յան հե ղի նա կութ յունն ու 
ա նա չա ռութ յու նը ա պա հո վե լու նպա տա կով»։

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը ինք նար տա-
հայտ ման ա զա տութ յունն ան վա նել է « Ժո ղովր դա վա րա կան հա սա-
րա կութ յան ա ռա ջըն թա ցի և յու րա քանչ յուր ան հա տի զար գաց ման 
հիմնա կան պայ ման նե րից մե կը»։ 1997 թվա կա նի հու լի սի 7-ի ո րոշ-
մամբ դա տա րա նը մեկ ան գամ ևս շեշ տեց այն, որ պետք է կշեռ քի 
նժա րի վրա դրվեն մա մու լի ա զա տութ յան սահ մա նա փա կումնե րը` 
մի կող մից, և մ յուս կող մից` քա ղա քա կան խնդիր նե րի բաց քննարկ-
ման անհ րա ժեշ տութ յու նը: Եվ րադա տա րա նը ո րո շել է, որ մա մու լի 
ա զա տութ յու նը պա հան ջում է ա ռանձ նա հա տուկ պաշտ պա նութ-
յուն, որ պես զի այն կա րո ղա նա խա ղալ հա սա րա կա կան պաշտ պա-
նի խիստ կար ևոր դե րը և տա րա ծել հա մընդ հա նուր հե տաքրք րութ-
յուն և կա րևո րութ յուն ներ կա յաց նող տե ղե կատ վութ յուն։ 

Եվ րո պա կան կոն վեն ցիան պաշտ պա նում է մա մու լի ա զա-
տութ յու նը ոտնձ գութ յուն նե րից, միա ժա մա նակ, այս փաս տաթղ թի 
հա ջո ղութ յու նը պայ մա նա վոր ված է մա մու լի ա զա տութ յամբ, բազ-
մա կար ծութ յամբ և ժո ղովր դա վա րութ յամբ: Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան հա մա ձայ նագ րին միա նա լու ա ռա վե լութ յունն այն է, 
որ խոս քի ա զա տութ յան ե րաշ խիք նե րի և սահ մա նա փա կումնե րի` 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի մեկ նա բա նութ յուն նե րը ո րո շա կի են, 
հստակ և բո լո րին հայտ նի։ Եվ րադա տա րա նի մեկ նա բա նութ յուն-
նե րում սահ մա նա փա կումնե րի շրջա նա կը բա վա կա նին նեղ է, հետ-
ևա բար Հա մա ձայ նագ րին միա ցած երկր նե րում խոս քի ա զա տութ-
յան սահ մա նա փա կումնե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն դրան։ 
Բո լոր այն պե տութ յուն նե րը, ո րոնք միա ցել են Մար դու ի րա վունք-
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նե րի եվ րո պա կան Կոն վեն ցիա յին, պար տա վոր են հար գել հա մա-
ձայ նագ րի պա հանջ ներն ու Եվ րադա տա րա նի կա յաց րած ո րո շում-
նե րը: Եվ րո պա կան հա մա ձայ նագ րի ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն 
է, որ լայ նո րեն կի րառ վում է նաև նա խա դե պա յին ի րա վուն քը։ Սա 
նշա նա կում է, որ Կոն վեն ցիան վա վե րաց րած երկ րի հա մար ու ղեն-
շա յին են դառ նում ոչ միայն Կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րը, այլև Եվ րո-
պա կան դա տա րա նի` Կոն վեն ցիա յի հի ման վրա կա յաց րած ո րո շում-
նե րը։ Ն շենք, որ Կոն վեն ցիա յի 10-րդ հոդ վա ծի հի ման վրա Դա-
տա րա նը քննել է 1000-ից ա վե լի գոր ծեր։  

 10-րդհոդվածի2-րդմաս.խոսքիազատության
սահմանափակմանիրավականհիմքերը

Կոն վեն ցիան նա խա տե սում է խոս քի ա զա տութ յան անհ րա-
ժեշտ սահ մա նա փա կումնե րի հիմ քե րը։ Հա մա ձայն 10-րդ հոդ վա-
ծի` ինք նար տա հայտ ման ա զա տութ յու նը բա ցար ձակ չէ: Հոդ վա ծի 
ա ռա ջին պար բե րութ յան 3-րդ նա խա դա սութ յամբ նշվում է. «Այս 
հոդ վա ծը չի խան գա րում պե տութ յուն նե րին ար տո նագ րում պա-
հան ջել հա ղոր դակ ցա կան, հե ռուս տա տե սա յին կամ կի նո մա տոգ-
րա ֆիա կան ըն կե րութ յուն նե րից»: Այս նա խա դա սութ յու նը, ինչ պես 
սահ մա նել է Դա տա րա նը, գրվել է, ընդգ ծե լու հա մար, որ «պե տութ-
յուն նե րին թույ լատր վում է կար գա վո րիչ մե խա նիզմնե րի օգ նութ-
յամբ կար գա վո րել այն մի ջոց նե րը, ո րոն ցով ի րենց տա րած քում 
ի րա կա նաց վում է հե ռա հա ղոր դակ ցու մը…»։ Վ տանգ է ա ռա ջա-
նում, որ սա իր հեր թին կա րող է հան գեց նել պե տութ յան կող մից 
ան թույ լատ րե լի մի ջամ տութ յան: Բայց Հռ չա կա գի րը սահ մա նում է 
նաև, որ ցան կա ցած սահ մա նա փակ ման պա հանջ պետք է ան պայ-
մա նո րեն բխի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե րութ յամբ ամ րագր ված 
նպա տակ նե րից որ ևէ մե կից։ Պե տութ յունն ի րա վունք ու նի մի ջամ-
տել ա զա տութ յա նը միայն այս պար բե րութ յամբ սահ ման ված դեպ-
քե րում (ան կախ նրա նից, թե ինչ մի ջոց նե րով են ար տա հայտ ված 
կար ծիք նե րը, գա ղա փար նե րը, տե ղե կատ վութ յու նը)։ 

Այս հոդ վա ծի 2-րդ մա սով խոս քի և տե ղե կատ վութ յան ա զա-
տութ յան թույ լատ րե լի սահ մա նա փա կումնե րի հիմ քե րը բա ժան վում 
են 3 խմբի.

1.   Հա սա րա կա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յան հա մար նա խա-
տես ված սահ մա նա փա կումներ (ազ գա յին անվ տան գութ-
յան, տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան, հա սա րա կա կան 
անվտան գութ յան, ա ռող ջութ յան կամ բա րո յա կա նութ յան 
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պաշտ պա նութ յան, ան կար գութ յուն նե րը կամ հան ցա գոր-
ծութ յուն նե րը կան խե լու հա մար): 

2.  Այ լոց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հա մար նա խա տես-
ված սահ մա նա փա կումներ (հե ղի նա կութ յան, անձ նա կան 
կյան քի և այլ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հա մար): 

3.   Դա տա կան իշ խա նութ յան հե ղի նա կութ յան և  ան կողմնա կա-
լութ յան հա մար անհ րա ժեշտ սահ մա նա փա կումներ։ 

Սահ մա նա փա կումնե րի այս շար քը կա րող է խիստ եր կար 
թվալ։ Բայց պետք է նկա տի ու նե նալ, որ յու րա քանչ յուր սահ մա նա-
փա կում կիրառելու հա մար պետք է առ կա լի նի 3 կար ևո րա գույն 
հան գա մանք։ Ե թե դրան ցից թե կուզ մե կը խախտ վում է, ա պա խոս-
քի ա զա տութ յան սահ մա նա փակ ման կի րա ռու մը կհան գեց նի 10-րդ 
հոդ վա ծի խախտ ման։ Այս պի սով, յու րա քանչ յուր սահ մա նա փա-
կում պետք է՝ 

 նա խա տես ված լի նի օ րեն քով,
  ու նե նա օ րի նա կան նպա տակ, մաս նա վո րա պես 10-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ պար բե րութ յու նում նշված նպա տակ նե րից մե կը, 
  անհ րա ժեշտ լի նի ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յա նը 
վե րը նշված նպա տակ ներն ի րա գոր ծե լու հա մար։ Բա ցար-
ձակ սահ մա նա փա կումն ա նըն դու նե լի է։

Անդ րա դառ նանք նախ ա ռա ջին հան գա ման քին։ Սահ մա-
նա փա կու մը նա խա տես ված է օ րեն քով, ե թե այն ձևա կերպ ված է 
հստակ  և մատ չե լի է քա ղա քա ցի նե րին։ 

Օ րեն քը պետք է հստակ ձևա կերպ ված լի նի, եր կա կի մեկ նա-
բա նութ յուն նե րի տե ղիք չտա, որ պես զի հնա րա վո րութ յուն տա կան-
խա տե սել այն հետ ևանք նե րը, ո րոնք կա րող է ա ռա ջաց նել կոնկ-
րետ գոր ծո ղութ յու նը։ Օ րեն քը պետք է հա վա սա րա պես մատ չե լի 
լի նի բո լոր քա ղա քա ցի նե րին, որ պես զի նրանք հնա րա վո րութ յուն 
ու նե նան կողմնո րոշ վել, թե նման դեպ քե րում ինչ ի րա վա կան նոր-
մեր են գոր ծում։ ( Սան դի Թայմսն ընդ դեմ Միաց յալ Թա գա վո րութ-
յան, 1976թ. կետ 49)։ Սահ մա նա փա կումնե րը պետք է «հա մո զիչ 
կեր պով հիմնա վոր ված» լի նեն։ Յու րա քանչ յուր եր կիր իր ներ քին 
օ րենսդ րութ յամբ հստակ և հաս կա նա լի պետք է սահ մա նի խոս քի 
ա զա տութ յան սահ մա նա փա կումնե րը, որ պես զի բա ցառ վեն եր կա-
կի մեկ նա բա նութ յուն նե րը։ Այս պի սով, ա ռա ջին պա հան ջի դեպ քում 
յու րա քանչ յուր սահ մա նա փա կում պետք է սահ ման վի օ րեն քով, որ-
պես զի լրագ րողն ի մա նա, որ այս կամ այն կոնկ րետ դեպ քում ինքն 
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անց նում է սահ մա նը և  ո րի հա մար կա րող է պա տաս խա նատ վութ-
յան են թարկ վել։ 

Երկ րորդ անհ րա ժեշտ պայ մանն է, որ սահ մա նա փա կու մը նաև 
պետք է ու նե նա ի րա վա չափ նպա տակ։ Այս նպա տակ նե րը թվարկ-
ված են 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում։ Ե թե, օ րի նակ, որ ևէ ի րա վա-
կան ակ տում նշված է, որ լրագ րող ներն ի րա վունք չու նեն քննա-
դա տել նա խա գա հին, Ստ րաս բուր գի դա տա րա նը կհա մա ձայ նի, 
որ սահ մա նա փա կումն ի րոք նա խա տես ված է օ րեն քով, բայց և 
կն շի, որ այն ար դա րաց ված չէ։ Դ րա նով իսկ Դա տա րա նը կո րո-
շի, որ նա խա գա հի քննա դա տութ յունն ար գե լող ի րա վա կան ակ տը 
հա կա սում է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան Կոն վեն ցիա յին։ 
Հետևա բար, լրագ րո ղը կա զատ վի պա տաս խա նատ վութ յու նից։ 

Եվ վեր ջա պես, եր րորդ և  ա մե նա կար ևոր պայ մանն ա սում է, որ 
խոս քի ա զա տութ յան սահ մա նա փա կու մը պետք է անհ րա ժեշտ լի-
նի ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յան հա մար։ Սա վերջ նա կան 
և  ո րո շիչ նշա նա կութ յուն ու նե ցող չա փա նիշ է, ո րը են թադ րում է, որ 
սահ մա նա փա կու մը կի րա ռե լու հա մար պետք է. 

 Առ կա լի նի սո ցիա լա կան սուր պա հանջ: 
  Պե տութ յան մի ջամ տութ յու նը հա մա չափ լի նի ի րա վա չափ 
նպա տակին հաս նե լու հա մար: 
  Պե տութ յան մի ջամ տութ յու նը արդ յու նա վետ և  ար դա րաց-
ված լինի։

Ն կա տենք, որ ՀՀ Սահ մանադ րութ յան 81 հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
մար դու հիմնա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի սահ մա-
նա փա կումնե րը չեն կա րող գե րա զան ցել Կոն վեն ցիա յով սահ ման-
ված սահ մա նա փա կումնե րը:



30

ՀԱՐՑԵՐ
ԼՍԱՐԱՆԻՆ

1.   Հա մե մա տեք ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 42-րդ հոդ վա ծը Եվ րո-
պա կան կոն վեն ցիա յի 10-րդ հոդ վա ծի հետ։ Հա մա պա տաս-
խա նու՞մ է արդ յոք այն կոն վեն ցիա յի 10-րդ հոդ վա ծի պա-
հանջ նե րին։ 

2. Ներ կա յաց նել ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յան սահ մա նա փակ-
ման ինչ պես տե ղա կան, այն պես էլ մի ջազ գա յին օ րի նակ ներ և 
դ րանք դի տար կել Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 10-րդ հոդ վա ծի 
տե սանկ յու նից։ Որ քա նո՞վ են կոնկ րետ դեպ քում կի րառ ված 
սահ մա նա փա կումնե րը հա մա պա տաս խա նում 10-րդ հոդ վա-
ծի չա փա նիշ նե րին։

3.  Ու սումնա սի րեք ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յան պաշտ պա-
նութ յանն առնչ վող Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա-
տա րա նի կա յաց րած ո րո շումնե րը։ Քն նար կել լսա րա նում։  
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Ար տա հայտ վե լու և տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յու նը կա րող է 
ո րոշ դեպ քե րում անհ րա ժեշ տո րեն սահ մա նա փակ վել մար դու անձ-
նա կան կյան քի գաղտ նիութ յան ի րա վուն քով։ Այս ի րա վունք նե րը 
հիմնա րար են, հա վա սար ժեք և մար դուն տրվում են ի ծնե։ Դ րանք 
սահ ման ված են ինչ պես ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ, այն պես էլ մի-
ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րով։ 

Մար դու անձ նա կան կյան քի ի րա վուն քը սահ ման վում է որ պես 
«ինքն իր հետ մե նակ մնա լու ի րա վունք»։ Այն մար դու կար ևո րա-
գույն բնա կան ի րա վունք նե րից է, ո րը ձեռք է բե րում ծննդյան պա-
հից: Մաս նա վոր կյան քը մար դու անձ նա կան կյան քի այն կողմն 
է, ո րին նա չի ու զում հա ղոր դա կից դարձ նել ու րիշ նե րին: Մար դու 
կյան քի անձ նա կան գաղտ նի քը իր ան ձի և  ըն տա նի քի մա սին այն 
բո լոր տե ղե կութ յուն ներն են, ո րոնք նա ցան կա նում է գաղտ նի պա-
հել բո լո րից (եր բեմն նաև իր ըն տա նի քի ան դամնե րից)։ Անձ նա կան 
կյան քի գաղտ նիութ յան ի րա վունք ու նեն բո լորն ա ռանց բա ցա ռութ-
յան` ե րե խա նե րը, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող նե րը, բան տարկ յալ-
նե րը, զին ծա ռա յող նե րը: Այս ի րա վուն քը են թադ րում է, որ ա ռանց 
մար դու հա մա ձայ նութ յան ոչ ոք ի րա վունք չու նի նրա անձ նա կան 
տվյալ ներն հա վա քել, տա րա ծել կամ հրա պա րա կել։ 

Եվ րա խորհր դի խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի 428(1970) 
հանձ նա րա րա կա նի հա մա ձայն` անձ նա կան կյան քի ի րա վուն քը 
նշա նա կում է իր կյան քով ապ րե լու ի րա վունք` նվա զա գույն մի ջամ-
տութ յամբ։ Սա նե րա ռում է անձ նա կան, ըն տա նե կան կյան քով ապ-
րե լու ի րա վունք, ֆի զի կա կան և բա րո յա կան պաշտ պան վա ծութ-
յուն, իր ան ձը ա ղա վաղ ված տես քով ներ կա յաց նե լուց խու սա փե լը, 
ան ձին վի րա վո րող և  ոչ պատ շաճ տե ղե կատ վութ յուն հրա պա րա-

 ԱՆ ՁԻ ՄԱՍ ՆԱ ՎՈՐ ԿՅԱՆ ՔԻ     
ԳԱՂՏ ՆԻՈՒԹ ՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԸ 
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կե լուց խու սա փե լը, ինչ պես նաև ա ռանց թույլտ վութ յան անձ նա կան 
լու սան կար ներ հրա պա րա կե լը, չար դա րաց ված և  ոչ անհ րա ժեշտ 
գաղտ նալ սումնե րը, կա պի և հա ղոր դակ ցութ յան մի ջոց նե րի ա նօ-
րի նա կան օգ տա գոր ծու մը, գաղտ նիութ յան պայ ման նե րում ստաց-
ված տե ղե կատ վութ յան բա ցա հայ տու մը կան խե լը»։ Այս ի րա վուն-
քը տա րած վում է նաև ըն տա նի քի, տան, անձ նա կան կյան քի մաս-
նա վոր հա ղոր դակ ցութ յան վրա։ 

Անձ նա կան կյան քի ի րա վուն քը սահ ման վում է Մար դու ի րա-
վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 8-րդ հոդ վա ծով. 

  « Յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր անձ նա կան և  ըն տա նե կան կյան-
քի նկատ մամբ հար գան քի, բնա կա րա նի ան ձեռնմխե լիութ յան և 
նա մա կագ րութ յան գաղտ նիութ յան ի րա վունք: 

Չի թույ լատր վում պե տա կան մար մին նե րի մի ջամ տութ յու նը 
այդ ի րա վուն քի ի րա կա նաց մա նը, բա ցա ռութ յամբ այն դեպ քե րի, 
երբ դա նա խա տես ված է օ րեն քով և  անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա-
րա կան հա սա րա կութ յու նում` ի շահ պե տա կան անվ տան գութ յան, 
հա սա րա կա կան կար գի կամ երկ րի տնտե սա կան բա րե կե ցութ յան, 
ինչ պես նաև` ան կար գութ յուն նե րի կամ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 
կանխ ման, ա ռող ջութ յան կամ բա րո յա կա նութ յան պաշտ պա նութ-
յան կամ այլ ան ձանց ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի պաշտ-
պա նութ յան նպա տա կով»: 

Այս պի սով, ա ռա ջին պար բե րութ յամբ սահ ման վում է ան ձ-
նական կյան քի ան ձեռնմխե լիութ յան ի րա վուն քը, իսկ երկ րորդ 
պար բե րութ յամբ հստակ և  ո րո շա կի սահ ման վում են այն հիմ քե րը, 
ո րոն ցով անհ րա ժեշ տո րեն կա րող է սահ մա նա փակ վել այս ի րա-
վուն քը։ 

ՀՀ  Սահմանադրության 34րդ հոդվածի համաձայն. 

1.  Յու րա քանչ յուր ոք ու նի ի րեն վե րա բե րող տվյալ նե րի պաշտ-
պա նութ յան ի րա վունք:

2.  Անձ նա կան տվյալ նե րի մշա կու մը պետք է կա տար վի բա-
րեխղ ճո րեն, օ րեն քով սահ ման ված նպա տա կով, ան ձի հա-
մա ձայ նութ յամբ կամ ա ռանց այդ հա մա ձայ նութ յան` օ րեն-
քով սահ ման ված այլ ի րա վա չափ հիմ քի առ կա յութ յամբ:

3.  Յու րա քանչ յուր ոք ի րա վունք ու նի ծա նո թա նա լու պե տա կան 
և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում իր մա սին 
հա վաք ված տվյալ նե րին և պա հան ջե լու ոչ հա վաս տի տվյալ-
նե րի շտկում, ինչ պես նաև ա պօ րի նի ձեռք բեր ված կամ այլևս 
ի րա վա կան հիմ քեր չու նե ցող տվյալ նե րի վե րա ցում:
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4.  Անձ նա կան տվյալ նե րին ծա նո թա նա լու ի րա վուն քը կա րող 
է սահ մա նա փակ վել միայն օ րեն քով՝ պե տա կան անվ տան-
գութ յան, երկ րի տնտե սա կան բա րե կե ցութ յան, հան ցա գոր-
ծութ յուն նե րի կանխ ման կամ բա ցա հայտ ման, հա սա րա կա-
կան կար գի, ա ռող ջութ յան և բա րո յա կա նութ յան կամ այ լոց 
հիմնա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա-
նութ յան նպա տա կով:

5.  Անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նութ յա նը վե րա բե րող 
ման րա մաս նե րը սահ ման վում են օ րեն քով:

Սահ մա նադ րա կան այս նոր մի հա մա ձայն՝ անձ նա կան 
տվյալ նե րի մշա կու մը պետք է կա տար վի բա րեխղ ճո րեն, օ րեն
քով սահ ման ված նպա տա կով, ան ձի հա մա ձայ նութ յամբ կամ 
ա ռանց այդ հա մա ձայ նութ յան` օ րեն քով սահ ման ված այլ ի րա
վա չափ հիմ քի առ կա յութ յամբ: Բա րեխղ ճո րեն մշա կել նշա նա կում 
է պահ պա նել անձ նա կան տվյալ նե րի մշակ ման սկզբունք նե րը, հիմ-
նա կա նում օ րի նա կա նութ յան ու հա մա չա փութ յան սկզբունք նե րը։ 

Սահ մա նադ րութ յան 33-րդ հոդ վածն ար գե լում է նաև խախ-
տել ան ձի նա մա կագ րութ յան, հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րի, 
փոս տա յին, հե ռագ րա կան և այլ հա ղոր դումնե րի գաղտ նիութ յան 
ի րա վուն քը։ Այն կա րող է սահ մա նա փակ վել բա ցա ռա պես դա տա-
րա նի ո րոշ մամբ։    

Սահ մա նադ րութ յան նշված նոր մե րի կա տա րումն ա պա հով-
ված է նաև ՀՀ տար բեր օ րենք նե րով։ ՀՀ-ում Անձ նա կան տվյալ-
նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին (այսուհետ նաև՝ ԱՏՊ) օ րենքն ըն-
դուն վել է 2015 թվա կա նին։ Այն կար գա վո րում է և պե տա կան, և 
մաս նա վոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի և ֆի զի կա կան ան ձանց կող-
մից անձ նա կան տվյալ նե րը մշա կե լու, դրանց նկատ մամբ պե տա-
կան հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նե լու կարգն ու պայ ման նե րը։ 

Զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մա սին ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն՝ ար գել վում է (…) այն պի սի տե ղե կատ վութ յան տա րա-
ծու մը, ո րը խախ տում է մար դու անձ նա կան և  ըն տա նե կան կյան քի 
ան ձեռնմխե լիութ յու նը:
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« Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ 
հոդ վա ծը նույն պես սահ մա նա փա կում է տե ղե կութ յուն ստա նա լու 
ի րա վուն քը` մար դու անձ նա կան կյան քի գաղտ նիութ յան ի րա վուն-
քի պաշտ պա նութ յան նկա տա ռու մով։ Սույն հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
2-րդ  են թա կե տում նշվում է. « Տե ղե կատ վութ յուն տնօ րի նո ղը մեր-
ժում է տե ղե կութ յան տրա մադ րու մը, ե թե դա խախ տում է մար դու 
անձ նա կան և  ըն տա նե կան կյան քի գաղտ նիութ յու նը, այդ թվում` 
նա մա կագ րութ յան, հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րի, փոս տա-
յին, հե ռագ րա կան և  այլ հա ղոր դումնե րի գաղտ նիութ յու նը»։ 

ԱՏՊ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` անձ նա կան տվյալ է 
« Ֆի զի կա կան ան ձին վե րա բե րող ցան կա ցած տե ղե կութ յուն, ո րը 
թույլ է տա լիս կամ կա րող է թույլ տալ ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի 
կեր պով նույ նա կա նաց նել ան ձի ինք նութ յու նը»։ Մար դու անձ նա-
կան տվյալ կա րող են լի նել, օ րի նակ, նրա կեն սագ րութ յա նը, ա ռող-
ջութ յա նը, նյու թա կան դրութ յանն առնչ վող տե ղե կութ յուն նե րը, 
նրա ա րարք նե րի, աշ խար հա յաց քի, դա տո ղութ յուն նե րի, հա մոզ-
մունք նե րի, ըն տա նի քում և  այ լոց հետ նրա հա րա բե րութ յուն նե րի 
մա սին տե ղե կութ յուն նե րը և  այլն։ Անձ նա կան տվյալ նե րի տե սակ-
նե րը 4-ն  են.

 անձ նա կան կյան քի տվյալ ներ,
 կեն սա չա փա կան անձ նա կան տվյալ ներ,
 հա տուկ կա տե գո րիա յի անձ նա կան տվյալ ներ,
 հան րա մատ չե լի անձ նա կան տվյալ ներ:

Ա ռա ջինն այն տվյալ ներն են, ո րոնք վե րա բե րում են ան ձի 
անձ նա կան կյան քին, ըն տա նե կան կյան քին, ֆի զի կա կան, ֆի զիո-
լո գիա կան, մտա վոր, սո ցիա լա կան վի ճա կին կամ նման այլ տե ղե-
կութ յուն ներ։

Կեն սա չա փա կան տվյալ ներն են ան ձի ֆի զի կա կան, ֆի զիո-
լո գիա կան և կեն սա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը բնու-
թագ րող տե ղե կութ յուն նե րը։

Այս տվյալ նե րը բա ցա ռիկ են և մշտա կան յու րա քանչ յուր ան ձի 
հա մար (օր. մատ նա հետք, ԴՆԹ կոդ և այլն)։ Ս րանք ան ձին անս-
խալ նույ նա կա նաց ման հնա րա վո րութ յուն են տա լիս։

Հա տուկ կա տե գո րիա յի անձ նա կան տվյալ նե րը հա տուկ 
պաշտ պա նութ յան կա րիք ու նեն։ Դ րանք են ան ձի 

 ռաս սա յա կան, 
 ազ գա յին պատ կա նե լութ յա նը, 
 էթ նիկ ծագ մա նը,
 քա ղա քա կան հա յացք նե րին,
 կրո նա կան կամ փի լի սո փա յա կան հա մոզ մունք նե րին,
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 ար հես տակ ցա կան միութ յանն ան դա մակ ցութ յա նը,
  ա ռող ջա կան վի ճա կին (ֆի զի կա կան և մտա վոր) ու սե ռա կան 
կյան քին վե րա բե րող  տե ղե կութ յուն նե րը։

Վեր ջա պես, հան րա մատ չե լի տվյալ ներն այն տե ղե կութ յուն-
ներն են, ո րոնք տվյալ նե րի սուբ յեկ տի հա մա ձայ նութ յամբ կամ իր 
անձ նա կան տվյալ նե րը հան րա մատ չե լի դարձ նե լուն ուղղ ված գի-
տակց ված գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար մամբ մատ չե լի են դառ նում 
ո րո շա կի կամ ա նո րոշ շրջա նա կի ան ձանց հա մար, ինչ պես նաև 
այն տե ղե կութ յուն նե րը, ո րոնք օ րեն քով նա խա տես ված են որ պես 
հան րա մատ չե լի (օր. հե ռա խո սա յին տե ղե կա տու ներ, հաս ցե նե րի 
գրքեր, կեն սագ րա կան տե ղե կա տու ներ, մաս նա վոր հայ տա րա-
րութ յուն ներ, ե կա մուտ նե րի հայ տա րա րագ րեր և այլն):

Հան րա մատ չե լի են հա մար վում նաև ան ձի ա նու նը, ազ գա նու-
նը, ծննդյան տա րին, ա մի սը և  ամ սա թի վը, վայ րը, մահ վան վայ րը, 
տա րին, ա մի սը և  ամ սա թի վը:

Սահ մա նադ րութ յու նը և ԱՏՊ օ րեն քը սահ մա նում են, որ յու-
րա քանչ յուր ոք ու նի պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րում ի րեն վե րա բե րող տե ղե կութ յուն նե րին ծա նո թա նա-
լու ի րա վունք, ինչ պես նաև  պա հան ջե լու ոչ հա վաս տի տվյալ նե-
րի շտկում, ինչ պես նաև ա պօ րի նի ձեռք բեր ված կամ այլևս ի րա-
վա կան հիմ քեր չու նե ցող տվյալ նե րի վե րա ցում: Ի դեպ, ըստ ԱՏՊ 
օ րեն քի՝ տվյալ նե րը ան ձին պետք է տրա մադր վեն 5-օր յա ժամ կե-
տում և  անվ ճար։ 

Լ րագ րո ղի աշ խա տանքն օբ յեկ տի վո րեն հա կա սում է անձ նա-
կան կյան քի ի րա վուն քին։ Ան ձի մա սին ցան կա ցած տե ղե կութ-
յան տա րա ծում կա րող է հա մար վել մի ջամ տութ յուն անձ նա կան 
կյան քին։ Գործ նա կա նում լրագ րող նե րը կա րող են ոտ նա հա րել 
մար դու անձ նա կան կյան քի գաղտ նիութ յան ի րա վուն քը մի քա նի 
ե ղա նա կով.

1.   Մար դու անձ նա կան տվյալ ներ հրա պա րա կե լով, ո րը կա րող 
է բա րո յա կան վնաս հասց նել, ան գամ ե թե այդ ին ֆոր մա-
ցիան հա վաս տի է։ 

2.  Ան ձին ներ կա յաց նել վատ լույ սի տակ, ան գամ ե թե տե ղե-
կութ յուն նե րը հա վաս տի են, սա կայն ներ կա յաց վել են միայն 
բա ցա սա կան փաս տե րը։ 

3.   Ներ խու ժե լով այն տա րած քը, ո րը մաս նա վոր սե փա կա նութ-
յուն է։ Ներ խու ժու մը հա ճախ ֆի զի կա կան բնույթ է կրում. ձայ-
նագ րիչով, լու սան կար չա կան ա պա րա տով, տե սա  խցիկով և  
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այլ է լեկտ րո նա յին սար քե րով լրտե սել մարդ կանց, օ րի նակ` 
նրանց բնա կա րա նում կամ աշ խա տա տե ղում: Խախ տումն ի 
հայտ է գա լիս ներ խու ժե լու պա հին. այդ պի սով այն կա րող է 
չհաս նել ին ֆոր մա ցիա յի փաս տա ցի հրա պա րակ ման: Գործ-
նա կա նում ներ խուժ ման դեպ քե րի մեծ մա սը չի հաս նում 
հրա պա րակ ման: « Զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մա սին» 
օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կետն ար գե լում է գաղտ նի տե-
սա ձայ նագ րու մը։ 

ԶԼՄ-նե րի կող մից մարդ կանց անձ նա կան կամ ըն տա նե կան 
կյան քի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րի լու սա բա նու մը պետք է հա մա-
պա տաս խա նի անձ նա կան տվյալ նե րը մշա կե լու ընդ հա նուր սկզբունք-
նե րին, մաս նա վո րա պես՝ անձ նա կան տվյալ նե րը ար դար, ճշգրիտ, հա-
մա չափ, թա փան ցիկ և  անվ տանգ մշա կե լու պա հանջ նե րին: 

ԱՏՊ օ րեն քի հա մա ձայն, անձ նա կան տվյա լի մշա կու մը օ րի նա-
կան է, ե թե. 

1)  տվյալ նե րը մշակ վել են օ րեն քի պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, 
և տվյալ նե րի սուբ յեկ տը տվել է իր հա մա ձայ նութ յու նը, 

2) այլ օ րենք նե րով ուղ ղա կիո րեն նա խա տես ված դեպ քե րում, 
3)  մշակ վող տվյալ նե րը ձեռք են բեր վել անձ նա կան տվյալ նե րի 

հան րա մատ չե լի աղբ յուր նե րից:
Ա ռանց տվյալ նե րի սուբ յեկ տի հա մա ձայ նութ յան, որ պես կա-

նոն, նրա անձ նա կան տվյալ նե րը չեն կա րող հրա պա րակ վել: Տվ-
յալ նե րի սուբ յեկ տի հա մա ձայ նութ յու նը նշա նա կում է, որ տվյալ նե-
րի սուբ յեկ տը ա զա տո րեն, տե ղե կաց ված և միան շա նակ հայ տա-
րա րութ յամբ կամ հստակ գոր ծո ղութ յամբ հա վա նութ յուն է տա լիս 
ի րեն վե րա բե րող անձ նա կան տվյալ նե րի մշակ մա նը։

 Հա մա ձայ նութ յու նը անձ նա կան տվյալ նե րի մշակ ման այն պի սի 
տե ղե կաց ված (ծա նուց ված) հա վա նութ յուն է, ո րը տվյալ նե րի սուբ-
յեկտն իր կամ քով տա լիս է գրա վոր կամ բա նա վոր՝ այն պի սի հա-
վաս տի գոր ծո ղութ յուն նե րի մի ջո ցով, ո րոնք ակն հայ տո րեն կվկա յեն 
տվյալ նե րի սուբ յեկ տի` անձ նա կան տվյալ նե րը ո րո շա կի նպա տա-
կով օգ տա գոր ծե լու հա մա ձայ նութ յան մա սին (ԱՏՊ օ րենք, 9 և 10 
հոդ ված ներ)։

Անձ նա կան տվյալ նե րը կա րող են հրա պա րակ վել նաև, երբ 
առ կա է գե րա կա հան րա յին շահ: Օ րի նակ, անձ նա կան տվյալ նե-
րի հրա պա րա կու մը կա րող է հիմնա վոր վել, ե թե տվյալ նե րի հրա-
պա րա կու մը բխում է հան րութ յան ընդ հա նուր շա հից: Հան րութ յան 
ընդ հա նուր շա հը գե րա կա յում է տվյալ նե րի սուբ յեկ տի անձ նա-
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կան կյան քը հար գե լու և  անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նութ յան 
նկատ մամբ: 

Ն շենք, որ միայն անձ նա կան տվյալ պա րու նա կե լու հան գա-
ման քը չի կա րող տե ղե կութ յու նը մեր ժե լու հիմք դառ նալ, այ լև 
պետք է տվյալ տե ղե կութ յան հրա պա րակ մամբ խախտ վի մար դու 
անձ նա կան կամ ըն տա նե կան կյան քի գաղտ նիութ յու նը։

Անձիմասնավորկյանքիգաղտնիությանիրավունքը
ևհանրայինշահը

Այս եր կընտ րան քին ճիշտ լու ծում տա լու հա մար կար ևոր է ո րո-
շել, թե արդ յոք մա մու լում հրա պա րակ վող անձ նա կան տվյա լը ծա-
ռա յում է հա սա րա կութ յան շա հի՞ն, թե պար զա պես բա վա րա րում 
է նրա հե տաքրք րա սի րութ յու նը։ Վեր ջին պա րա գա յում լրագ րող-
ներն ա ռա վել զգույշ պետք է լի նեն մարդ կանց անձ նա կան կյան-
քի տվյալ նե րը հրա պա րա կե լիս, որ պես զի տուրք չտան է ժա նա գին 
սեն սա ցիա յին։ 

Մա մու լի ա զա տութ յու նը և մար դու անձ նա կան կյան քի ի րա-
վուն քը հա վա սա րակշ ռե լու ա ռու մով կար ևոր ե րաշ խիք է պա րու-
նա կում « Զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ 
հոդ վա ծը, ո րի հա մա ձայն` գաղտ նի տե սա ձայ նագր մամբ ձեռք բեր-
ված, ինչ պես նաև մար դու անձ նա կան և  ըն տա նե կան կյան քին վե-
րա բե րող տե ղե կութ յուն նե րի տա րա ծու մը թույ լատր վում է, ե թե դա 
անհ րա ժեշտ է հան րա յին շա հե րի պաշտ պա նութ յան հա մար»: 

Ինչ պես նշվեց վեր ևում, անձ նա կան տվյա լի մշա կու մը օ րի նա-
կան է նաև այլ օ րենք նե րով ուղ ղա կիո րեն նա խա տես ված դեպ քե-
րում։ Փաս տա ցի ԶԼ մա սին օ րեն քի այս դրույ թը լրագ րող նե րի հա-
մար կա րող է լի նել ,այլ օ րենք նե րով ուղ ղա կիո րեն նա խա տես ված 
դեպ քե, երբ անձ նա կան տվյա լի հրա պա րա կումն օ րի նա կան կհա-
մար վի՝ պայ մա նա վոր ված հան րա յին շա հե րի պաշտ պա նութ յամբ։ 

Լ րագ րող նե րը  պետք է հրա պա րա կեն այն անձ նա կան տվյալ-
նե րը, ո րոնք ծա ռա յում են հան րա յին շա հից բխող կար ևոր նպա-
տակ նե րի հա մար: Որ քան մեծ է հրա պա րակ վող տե ղե կութ յուն-
նե րի ար ժե քը հան րութ յան հա մար, այն քան սահ մա նա փակ վում է 
ան ձի անձ նա կան կյան քի գաղտ նիութ յան ի րա վուն քի սահ ման նե-
րը և հա կա ռա կը:  Հան րա յին շա հը վե րա բե րում է այն պի սի նյու-
թե րի հրա պա րակ մա նը, ո րոնք հան րութ յան մեջ օ րի նա կա նո րեն 
ա ռա ջաց նում է հե տաքրք րութ յուն՝ էա կա նո րեն վե րա բե րում է հան-
րութ յա նը կամ գրա վում է նրա ու շադ րութ յու նը: Մաս նա վո րա պես՝ 
տե ղե կութ յուն նե րի հրա պա րա կու մը կա րող է հան րա յին շահ հե-



40

տապն դել, ե թե այն վե րա բե րում է  պե տա կան պաշ տո նի չա րա շահ-
մա նը, պե տա կան ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ոչ պատ շաճ օգ տա-
գործ մա նը, հան րա յին ա ռող ջութ յան պաշտ պա նութ յա նը, շրջա կա 
մի ջա վայ րի անվ տան գութ յա նը, հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կա տար-
մա նը և ն ման քա ղա քա կան ու սո ցիալ-տնտե սա կան ո լորտ նե րին:  

Մ յուս կող մից, դժվար է հստակ սահ մա նել հան րա յին շա հը, 
քա նի որ կա րող է ո րոշ ի րա վի ճակ ներ դուրս մնան դրա շրջա նա-
կից կամ ա ռա ջարկ վող սահ մա նու մը լի նի խիստ նեղ: Հան րա յին և  
ոչ հան րա յին ան ձանց անձ նա կան կյան քի վե րա բեր յալ տե ղե կութ-
յուն նե րի հրա պա րակ ման մա սին ո րո շու մը պետք է միշտ կախ ված 
լի նի կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րից։

Հանրայինգործիչներ

Հան րա յին շա հի պաշտ պա նութ յան կար ևո րա գույն գոր ծո նը 
հաշ վի առ նե լով` մաս նա վոր կյան քի, ինչ պես և մար դու պատ վի, 
ար ժա նա պատ վութ յան գոր ծե րում պետք է տար բե րա կել հա սա րակ 
քա ղա քա ցի և հան րա յին-պե տա կան գոր ծիչ հաս կա ցութ յուն նե րը։ 
Վեր ջին ներս պետք է ա ռա վել հան դուր ժող լի նեն ի րենց հաս ցեին 
հնչող քննա դա տութ յուն նե րին և հա մա կերպ վեն այն մտքի հետ, որ 
ի րենց կյան քը պետք է ա վե լի բաց լի նի մա մու լի և հա սա րա կութ յան 
զննող հա յաց քի ա ռաջ։

Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի 1998թ. 
ըն դու նած «Անձ նա կան կյան քի ի րա վուն քի մա սին» 1165 բա նաձ ևը 
ո րո շա կիաց նում է պե տա կան-հան րա յին գոր ծիչ նե րի անձ նա կան 
կյան քի սահ ման նե րը։ Բա նաձ ևի 5-րդ կե տը նշում է. 

«…մարդ կանց անձ նա կան կյան քի ման րա մաս նե րը ԶԼՄ-ի 
ո րոշ հատ ված նե րի հա մար դար ձել են շա հու թա բեր վա ճառ քի 
ա ռար կա։ Ն րանց զո հե րը հիմնա կա նում հան րա յին գոր ծիչ ներն 
են, քա նի որ ո րոշ ԶԼՄ-ի հա մար նրանց կյան քի ման րա մաս նե րը 
խթան են վա ճառ քի հա մար: Միև նույն ժա մա նակ, հան րա յին գոր-
ծիչ նե րը պետք է ըն դու նեն, որ ի րենք հա տուկ դիրք են գրա վում հա-
սա րա կութ յան մեջ, շատ դեպ քե րում ի րենց ընտ րութ յամբ, որն ինք-
նա բե րա բար հան գեց նում է հան րութ յան կող մից ի րենց անձ նա կան 
կյան քի հան դեպ ու նե ցած ճնշման ա վե լաց մա նը»։ 

Բա նաձ ևի 6-րդ կե տում տրվում է «պե տա կան գոր ծիչ» եզ րույ-
թի սահ մա նու մը. 

  « Պե տա կան գոր ծիչ ներն այն ան ձինք են, ով քեր զբա ղեց նում 
են պե տա կան պաշ տոն, և/ կամ օգ տա գոր ծում են պե տա կան ռե-
սուրս ներ, ա վե լի ըն դար ձակ ի մաս տով, դեր են խա ղում հան րութ-
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յան կյան քում` քա ղա քա կա նութ յան, տնտե սութ յան, ար վես տի, 
սպոր տի, սո ցիա լա կան կամ որ ևէ այլ բնա գա վա ռում»: 

Այ նու հետև, շա րու նա կե լով 6-րդ կե տի տրա մա բա նութ յու նը, 
9-րդ կե տը նշում է. 

« Պե տա կան և հատ կա պես քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի մաս նա-
վոր կյան քի ո րոշ փաս տեր, ի հար կե, կա րող են հե տաքրք րութ յուն 
ներ կա յաց նել քա ղա քա ցի նե րի հա մար, ո րոնք նաև ընտ րող ներ են 
և, հետ ևա բար, ըն թեր ցող ներն ի րա վունք ու նեն տեղ յակ լի նել այդ 
փաս տե րի մա սին»: 

Այս պի սով, հան րա յին պաշ տոն ներ զբա ղեց նող նե րը կամ 
նրանք, ով քեր օգ տա գոր ծում են հան րա յին ռե սուրս ներ կամ պար-
զա պես հան րա յին կյան քում (քա ղա քա կան, տնտե սա կան, ար-
վես տի, սպոր տի կամ ցան կա ցած այլ ո լոր տում) դեր են խա ղում, 
հա մար վում են հան րա յին ան ձինք: Օ րի նակ՝ քա ղա քա կան գոր ծիչ-
նե րը, բաձ րաս տի ճան պե տա կան պաշ տոն յա նե րը, խո շոր բիզ նես-
մեն նե րը, հայտ նի դե րա սանն նե րը, մար զիկ նե րը որ պես կա նոն, 
հան րա յին կյան քում դեր են խա ղում: 

Լ րագ րող նե րը կա րող են հա վա քել և հ րա պա րա կել հան րա յին 
ան ձանց անձ նա կան կյան քի վե րա բեր յալ տվյալ ներ միայն նրանց 
հա մա ձայ նութ յամբ: Լ րագ րող նե րը չպետք է օգ տա գոր ծեն մո լո րեց-
նող մե թոդ ներ այդ հա մա ձայ նութ յու նը ձեռք բե րե լու հա մար: Միա-
ժա մա նակ, հա մա ձայն կար գա վո րումնե րի, լրագ րող նե րը կա րող են 
հրա պա րա կել հան րա յին ան ձանց անձ նա կան տվյալ նե րը, երբ առ-
կա է այդ տվյալ նե րը հան րութ յա նը հա սա նե լի դաձ նե լու գե րա կա 
հան րա յին շահ: Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
նա խա դե պա յին ի րա վուն քի հա մա ձայն՝ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը 
ա վե լի նվազ չա փով են օգտ վում անձ նա կան կյան քի գաղտ նիութ-
յան ի րա վուն քից: Գ նա հա տե լու հա մար, թե արդ յոք առ կա է մի ջամ-
տութ յուն անձ նա կան կյան քին հիմնա վո րող գե րա կա հան րա յին 
շահ, պետք է պար զել, թե արդ յոք տե ղե կութ յան հրա պա րա կու մը 
բխում է հան րա յին շա հից, թե ոչ, ինչ պես նաև հրա պարկ վող տե ղե-
կութ յու նը արդ յո՞ք հան րութ յան շրջա նում կա ռա ջաց նի հե տաքրք-
րութ յուն և հան րա յին քննար կում:

ԶԼՄ-նե րը կա րող են հան րա յին ան ձանց կող մից ի րենց անձ-
նա կան տվյալ նե րը ակն հայ տո րեն հան րա մատ չե լի դարձ րած անձ-
նա կան տվյալ նե րը վե րահ րա պա րա կել ա ռանց նրանց հա մա ձայ-
նութ յան: Հան րա մատ չե լի անձ նա կան տվյալ նե րը նե րա ռում են 
նախ կի նում այլ լրատ վա մի ջոց նե րին հան րա յին ան ձանց տրա մադ-
րած տե ղե կութ յուն նե րը և հա մա ցան ցում հրա պա րակ ված նկար նե-
րը կամ հա տուկ կա տե գո րիա յի (զգա յուն) անձ նա կան տվյալ նե րը, 
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մաս նա վո րա պես՝ սոց ցան ցում օգ տա տի րոջ է ջում հրա պա րակ վող 
տվյալ նե րը, ո րոնք ինքն է հա սա նե լի դարձ րել հան րութ յա նը: Ե թե 
նույ նիսկ հան րա յին ան ձի է ջում հրա պա րակ վող տե ղե կութ յուն նե-
րը հա սա նե լի են սահ մա նա փակ թվով ան ձանց, լրատ վա մի ջո ցը 
կա րող է վե րահ րա պա րա կել  այդ տվյալ նե րը, ե թե հան րա յին ան-
ձը սո ցիա լա կան ցան ցե րում իր էջն օգ տա գոր ծում է քա ղա քա կան 
նպա տակ նե րով: 

Անձ նա կան տվյալ նե րը պետք է մշակ վեն այն նվա զա գույն ծա-
վա լով, որն անհ րա ժեշտ է գե րա կա հան րա յին շա հի հա մար:

Նախ քան հան րա յին անձ դառ նա լը հան րա յին ան ձի կա տա-
րած ի րա վա խախ տումնե րը են թա կա չեն հրա պա րակ ման, քա նի 
դեռ առ կա չէ դրանց հրա պա րակ ման գե րա կա հան րա յին շահ:

Հան րա յին գործ չի ապ րե լա կեր պի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն-
նե րը կա րող են հրա պա րակ վել միայն, ե թե այն հստա կո րեն ցույց 
է տա լիս, որ քա ղա քա կան գործ չի հա վակ նութ յուն նե րը չեն հա մա-
պա տաս խա նում ի րա կա նութ յա նը: Մաս նա վո րա պես, դա վե րա բե-
րում է այն դեպ քե րին, երբ՝

  հան րա յին գործ չի հան րա յին հայ տա րա րութ յուն նե րը չեն 
հա մա պա տաս խա նում նրա հան րա յին գոր ծու նեութ յա նը,
  հան րա յին գործ չի անձ նա կան կամ ըն տա նե կան կյան քում 
դրսևո րած վար քա գի ծը հա կա սում է նրա հան րա յին կար գա-
վի ճա կին (հան րա յին գործ չի ու նե ցած դե րը հան րա յին կյան-
քում),
  հան րա յին գործ չի ապ րե լա կեր պը հա մա տե ղե լի չէ նրա ու նե-
ցած պաշ տո նա կան ե կա մուտ նե րին կամ նա ու նի գույք, ո րի 
ծագ ման աղբ յու րը հան րա յին գոր ծի չը չի կա րո ղա նում բա-
ցատ րել:

Լ րատ վա մի ջո ցը պետք է հան րա յին գործ չին (կամ նրա հետ 
փոխ կա պակց ված ան ձին) հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռի պա տաս խա-
նե լու ի րա վա խատ ման մա սին հայ տա րա րութ յուն նե րին: Նախ քան 
հրա պա րա կու մը հնա րա վո րութ յան դեպ քում լրագ րո ղը պետք է լսի 
այն ան ձին, ում վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րը պետք է հրա պա-
րակ վեն, ինչ պես նաև հրա պա րակ ման մեջ ներ կա յաց վեն  խնդրո 
ա ռար կա ան ձի կար ծի քը, տե սա կե տը իր վե րա բեր յալ ար ված 
պնդումնե րի վե րա բեր յալ, ե թե ի հար կե դա չի վնա սի հրա պա րակ-
ման բո վան դա կութ յա նը: 

Այս տե ղից բխում է մեկ այլ կար ևոր հարց. արդ յո՞ք լրագ րո ղը 
կա րող է հրա պա րա կել հան րա յին գործ չի անձ նա կան տվյալ նե րը 
միայն նրա հան րա յին գոր ծա ռույթ նե րի ըն թաց քում ի րա կա նաց-
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ված գոր ծո ղութ յուն նե րի մա սին, երբ նա հան դես է գա լիս որ պես 
հան րա յին գոր ծիչ, թե՞ նաև քննարկ ման ա ռար կա դարձ նել այն, թե 
պաշ տոն յան ինչ պի սին է աշ խա տան քից հե տո, և  արդ յոք աշ խա-
տան քից հե տո պե տա կան պաշ տոն յա յի գոր ծո ղութ յուն նե րի մա-
սին ցան կա ցած հրա պա րա կում կդիտ վի՞ որ պես նրա անձ նա կան 
կյան քին մի ջամ տութ յուն: Օ րի նակ, ե թե ժո ղովր դի կող մից ընտր-
ված պատ գա մա վո րը, որն օգ տա գոր ծում է պե տա կան ռե սուրս ներ 
և  աշ խա տա վարձ ստա նում հար կա տո ւի գու մար նե րից, նա խընտ-
րում է իր հան գիստն անց կաց նել խա ղա տա նը, լրագ րող նե րը և հա-
սա րա կութ յունն ի րա վունք ու նե՞ն ԶԼՄ-ի մի ջո ցով քննա դա տա կան 
հայ տա րա րութ յուն ներ ա նել նրա` որ պես կա ռա վա րող վեր նա խա-
վի ներ կա յա ցուց չի բա րո յա կա նութ յան վե րա բեր յալ, թե՞ դա նրա 
անձ նա կան գաղտ նի քը կհա մար վի, և հ րա պա րա կո ղը կեն թարկ վի 
պա տաս խա նատ վութ յան։ Կամ, օ րի նակ, ե թե պե տա կան պաշ տոն-
յան սրճա րան է ա պօ րի նի կա ռու ցել Եր ևա նի հան րա յին զբո սայ-
գում` ծախ սե լով հսկա յա կան գու մար, պե՞տք է արդ յոք լրագ րո ղը 
հրա պա րա կի այս փաս տե րը։ Ան կաս կած, ա յո, թեև դրանք նաև 
բա ցա հայ տում են պաշ տոն յա յի անձ նա կան կյան քի ման րա մաս-
ներ, և  այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը կա տա րե լիս նա հան դես չի ե կել որ-
պես պաշ տոն յա։

Բո լոր դեպ քե րում, մար դու անձ նա կան տվյալ նե րը մշա կե լուց 
ա ռաջ լրագ րո ղը պետք է ու նե նա նրա  հա մա ձայ նութ յու նը, ինչ պես 
նաև նրան հայտ նի, թե ինչ ծա վա լի տվյալ ներ և  ինչ նպա տա կով 
պետք է դրանք օգ տա գործ վեն։ Սա կայն այս պա հանջ նե րը ևս  եր-
բեմն կա րող են հա կա սութ յան մեջ մտնել լրագ րո ղի, մաս նա վո րա-
պես հե տաքն նող լրագ րո ղի աշ խա տան քի հետ։ Իր աշ խա տան քի 
ըն թաց քում լրագ րո ղը ստիպ ված է փնտրել և գտ նել, թե որ տեղ է 
վեր ջա նում խոս քի ա զա տութ յու նը և  որ տեղ սկսվում անձ նա կան 
կյան քի ի րա վուն քը։ Լ րագ րո ղը յու րա քանչ յուր դեպ քում պետք է 
փոր ձի հա վա սա րակշ ռել այս եր կու ի րա վունք նե րը։ 

Հարկ ենք հա մա րում կանգ առ նել մար դու անձ նա կան լու սան-
կար նե րի ա պօ րի նի օգ տա գործ ման խնդրի վրա, ո րը գործ նա կա-
նում հա ճախ հան դի պող ի րա վա խախ տումնե րից է։ 

ԱՄՆ-ում անձ նա կան կյան քի պաշտ պա նութ յան ա ռա ջին դա-
տա կան գոր ծը քննվեց 1901 թվա կա նին։ Ն յու Յորք նա հան գի մի 
բնակ չու հի իր հայ րե նի քա ղա քի փո ղոց նե րում զբոս նե լիս հան կարծ 
շեն քե րի պա տե րին նկա տեց իր լու սան կա րը ալ յուր ար տադ րող ըն-
կե րութ յան գո վազ դա յին վա հա նակ նե րի վրա։ Այս կի նը ո՛չ հայտ նի 
գոր ծիչ էր, ո՛չ դե րա սա նու հի, պար զա պես հրա պու րիչ ար տա քին ու-
ներ։ Կի նը դի մեց ըն կե րութ յա նը` պա հան ջե լով հա նել այդ վա հա-
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նակ նե րը։ Վեր ջին ներս հրա ժար վե ցին, և նա դի մեց դա տա րան` 
պա հան ջե լով ար գե լել իր լու սան կա րի օգ տա գոր ծումն այդ գո վազ-
դա յին վա հա նակ նե րի վրա և փոխ հա տու ցել պատ ճառ ված բա րո-
յա կան վնա սը` 15 հա զար դո լար։ Սկզ բում հայ ցը բա վա րար վեց, 
սա կայն հե տա գա յում վե րաքն նիչ դա տա րանն այն բե կա նեց, քա նի 
որ, նախ ևա ռաջ, մինչ այդ չէր ե ղել ո րևէ նա խա դեպ, ո րի վրա կա-
րո ղա նար հեն վել դա տա րա նը, և  երկ րորդ, չկար նաև օ րենք, ո րի 
հի ման վրա դա տա րա նը ո րո շում կա յաց ներ և նա խա դեպ ստեղ-
ծեր։ Օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված չէր մար դու ի րա վուն քը սե փա կան 
լու սան կա րի նկատ մամբ։ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մեր ժե լով հայ-
ցը` միա ժա մա նակ դի մեց Ն յու Յորք նա հան գի օ րենս դիր մարմնին` 
ու շադ րութ յուն հրա վի րե լով օ րեն քի բա ցա կա յութ յան փաս տի վրա։ 
Եվ ա հա այս նա հան գում էլ 1903 թվա կա նին ըն դուն վեց ԱՄՆ-ում 
ա ռա ջին օ րեն քը մաս նա վոր կյան քի պաշտ պա նութ յան մա սին։ 
Օ րեն քով ար գել վեց ա ռանց ան ձի թույլտ վութ յան նրա լու սան կա րի, 
ան վան, պատ կե րի օգ տա գոր ծու մը կո մեր ցիոն նպա տակ նե րով։ 
Ինչ պես նաև մաս նա վոր կյանք ներ խու ժե լը հա մար վեց ի րա վա-
խախ տում։ 

Հե տաքր քիր դա տա կան գործ քննվեց 2002 թվա կա նի փետր-
վա րի 14-ին Մեծ Բ րի տա նիա յում։ Բ րի տա նա ցի հայտ նի հե ռուս-
տալ րագ րող նե րից մեկն ըն կեր նե րի հետ զվար ճա նա լուց հե տո 
ե րե կոն ա վար տեց հա սա րա կաց տա նը։ Ն րան սպա սար կող հա-
սա րա կաց տան աշ խա տա կի ցը լու սան կա րեց լրագ րո ղին հար բած 
և կի սա մերկ վի ճա կում։ Աղ ջի կը հա ջորդ օ րը լու սան կար նե րը կից 
նյու թով ա ռա ջար կում է տե ղա կան թեր թե րից մե կին։ Հ րա պա րա-
կե լուց ա ռաջ թեր թը դի մում է հե ռուս տալ րագ րո ղին` պար զե լու նրա 
վե րա բեր մուն քը։ Վեր ջինս դի մում է դա տա րան` հրա պա րակ ման 
վրա նախ նա կան ար գելք դնե լու պա հան ջով` հիմնա վո րե լով, որ 
խախտ վել է իր մաս նա վոր կյան քի գաղտ նիութ յան ի րա վուն քը։ 
Գե րա գույն դա տա րա նը բա վա րա րեց հայց վո րի պա հան ջը` չհրա-
պա րա կել լու սան կա րը, սա կայն թույ լատ րեց հրա պա րա կել աղջ կա 
նյու թը։ Այս դեպ քում ի րար էին բախ վել եր կու հիմնա րար ի րա վունք-
ներ` ԶԼՄ-ի խոս քի ա զա տութ յան ի րա վուն քը և  աղջ կա` մա մու լում 
լու սա բան ման ար ժա նի տե ղե կատ վութ յուն տա րա ծե լու ի րա վուն քը` 
մի կող մից և  ան ձի մաս նա վոր կյանք ու նե նա լու ի րա վուն քը` մյուս 
կող մից։ Դա տա րա նը ո րո շեց, որ հե ռուս տալ րագ րո ղի` հա սա րա-
կաց տուն այ ցե լութ յան ման րա մաս նե րի հրա պա րա կու մը չպետք 
է ար գե լել վե րը նշված կար ևոր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
նպա տա կով, սա կայն դա տա րա նը ո րո շեց, որ ա մեն ևին անհ րա-
ժեշտ չէ հրա պա րա կել լրագ րո ղի ին տիմ կյան քի ման րա մաս նե րը 
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պատ կե րող լու սան կար նե րը, ո րոնք ար վել են ա ռանց նրա հա մա-
ձայ նութ յան, ինչ պես նաև դրան ցում չկա հա սա րա կա կան շահ։ 
Ի հար կե, մաս նա վոր կյան քի գաղտ նիութ յան ի րա վուն քը տա րած-
վում է մար դու սեք սո ւալ հա րա բե րութ յուն նե րի վրա, սա կայն դա-
տա րա նը միա ժա մա նակ նշեց, որ այն չի տա րած վում «ցան կա ցած» 
ֆի զի կա կան մեր ձեց ման վրա։ Տվ յալ դեպ քում սեք սո ւալ հա րա բե-
րութ յուն նե րը դժվար թե հնա րա վոր է հաս կա նալ բա ռի ա վան դա-
կան ի մաս տով։ Բա ցի այդ, «հա սա րա կաց տու նը» չի հա մար վում 
«մաս նա վոր տա րածք»։ Այդ իսկ պատ ճա ռով պոռն կու հու և ն րա 
ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վող հե ռուս տալ րագ րո ղի հա րա բե րութ-
յուն նե րը կոն ֆի դեն ցիալ չէին։ 

Մեկ այլ` Կ րո նե Վեր լագս Ընկ. ընդ դեմ Ավստ րիա յի գոր ծում 
վի ճարկ վում էր բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա յի` պա րոն Պո շի լու-
սան կա րը հոդ վա ծի հետ միա սին ա ռանց նրա հա մա ձայ նութ յան 
թեր թում տպագ րե լու փաս տը: Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
դա տա րանն այս գոր ծում ո րո շում կա յաց նե լով հօ գուտ դի մող լրագ-
րո ղա կան կազ մա կեր պութ յան` ըն դու նել է այն փաս տը, որ ա ռա ջին 
հեր թին տպված հոդ վա ծը չի վե րա բե րում պա րոն Պո շի անձ նա կան 
կյան քին, որ տեղ Կ րո նե Վեր լագս ըն կե րութ յան լրագ րո ղը հար ցեր 
էր հնչեց րել պա րոն Պո շի ֆի նան սա կան աղբ յուր նե րի մա սին, մե-
ղադ րե լով նրան ավստ րիա կան օ րեն քով ար գել ված ե կա մուտ ներ 
ու նե նա լու մեջ, քա նի որ պա րոն Պո շը, որն Ավստ րիա յի Խորհր դա-
րա նի, ինչ պես նաև Եվ րո պա կան Պառ լա մեն տի ան դամ էր, աշ խա-
տա վարձ էր ստա նում նաև ավստ րիա կան հա մալ սա րան նե րից մե-
կից` դա սա խո սութ յուն նե րի հա մար, որն ար գել ված էր Ավստ րիա յի 
օ րենք նե րով։ Հետ ևա բար. « Հան րութ յա նը նմա նա տիպ տե ղե կութ-
յուն ներ հա ղոր դե լը մա մու լի հիմնա կան գոր ծա ռույթ նե րից է, և  այս 
հա մա տեքս տում քա ղա քա կան գոր ծի չը պետք է հան դուր ժի իր լու-
սան կա րի հրա պա րա կու մը»: 

Այ նու հետև, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը 
նշում է. «...այն քան էլ կար ևոր չէ, թե տվյալ անձն ի րա կա նում որ-
քա նով է հայտ նի հան րութ յա նը: Կար ևորն այն է, որ այդ մարդն 
ար դեն մտած լի նի հան րա յին «բե մա հար թակ» և պատ րաստ լի նի 
կրել դրա հետ ևանք նե րը: Այս տեղ խոս քը գնում է գոր ծող քա ղա-
քա կան հան րա հայտ գործ չի մա սին, ո րը մաս նակ ցում է հան րա յին 
քննարկ մա նը», ինչ պես նաև «հրա պա րակ ված լու սան կա րը չի բա-
ցա հայ տել պա րոն Պո շի անձ նա կան կյան քի որ ևի ցե դրվագ»։ Բա-
ցի այդ` «նրա նկա րը կա րե լի էր տես նել այլ ԶԼՄ-ի մի ջո ցով, օ րի-
նակ՝ Եվ րո պա կան պառ լա մեն տի ին տեր նե տա յին է ջում»: 
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Երեխաներիանձնականտվյալներիմշակման
առանձնահատկությունները

Լ րագ րող նե րը հա տուկ խնամ քով պետք է վե րա բեր վեն ե րե-
խա նե րի անձ նա կան տվյալ նե րին (ե րե խա՝ մինչև 18 տա րե կան 
ցան կա ցած անձ)։ 2016թ. փետր վա րին եր կու ան չա փա հաս ե րե-
խա ինք նաս պա նութ յան փորձ էին կա տա րել Ե րևա նի գի շե րօ թիկ 
դպրոց նե րից մե կում։ Ե րե խա նե րի լու սան կար նե րը հրապա րակ վել 
էին առ ցանց մա մու լում՝ հան րայ նաց նե լով ե րե խա նե րի լու սան-
կար նե րը, ա նուն ազ գա նուն նե րը և դեպ քի վայ րը։ Ու թեև կարճ 
ժա մա նակ անց սկզբնաղբ յու րից հե ռաց վել էին լու սան կար ներն ու 
ա նուն ազ գա նուն նե րը, սա կայն հա մա ցան ցում դրանք հի մա էլ առ-
կա են։ Հա մա ցան ցում հայտն ված և ո րո նո ղա կան հա մա կար գե րի 
մի ջո ցով մշտա պես հա սա նե լի այդ տե ղե կատ վութ յու նը հա կա սում 
է ե րե խա յի լա վա գույն շա հին՝ կա րող է խիստ բա ցա սա կան ազ դե-
ցութ յուն ու նե նալ ե րե խա նե րի կյան քի հե տա գա զար գաց ման վրա: 

ՀՀ ԱՆ Անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նութ յան գոր ծա կա-
լութ յունն այդ դեպ քի ա ռի թով հրա պա րա կեց իր դիր քո րո շու մը՝ 
մա մու լին խոր հուրդ տա լով ե րե խա նե րի անձ նա կան տվյալ ներ 
հրա պա րա կե լիս ցու ցա բե րել հա տուկ զգու շա վո րութ յուն չվնա սե լու 
հա մար՝ օգ տա գոր ծե լով անձ նա կան տվյալ ներն ա պանձ նա վո րե լու 
մի ջոց ներ (փո խել ե րե խա յի ա նու նը, օգ տա գոր ծել միայն ան վան 
ա ռա ջին տա ռե րը, փա կել լու սան կա րում ե րե խա յի դեմ քը և այլն), 
ե րե խա նե րի անձ նա կան տվյալ նե րը հրա պա րա կել միայն այն բա-
ցա ռիկ դեպ քե րում, երբ հրա պա րա կու մը խիստ կա րևոր է ե րե խա յի 
լա վա գույն շա հը պաշտ պա նե լու հա մար և ա պանձ նա վոր ված կեր-
պով հնա րա վոր չէ հաս նել այդ նպա տա կին։ Եվ վեր ջա պես Գոր-
ծա կա լութ յու նը կոչ ա րեց բո լոր այն լրատ վա մի ջոց նե րին, ո րոնք 
հրա պա րա կել էին ե րե խա նե րի անձ նա կան տվյալ նե րը (այդ թվում՝ 
լու սան կար ներ), ան հա պաղ ա պանձ նա վո րել (անհ նա րի նութ յան 
դեպ քում՝ հե ռաց նել) դրանք՝ ըն թեր ցող նե րին բա ցատ րե լով նման 
քայ լի պատ ճառ նե րը:

Ե րե խա նե րի անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նութ յան ի րա-
վունքն ա ռաջ նա հերթ ու շադ րութ յան է ար ժա նի, քա նի որ ե րե խա-
ներն ա ռա վել խո ցե լի են: Ե րե խան, ո րը չու նի ֆի զի կա կան և հո գե-
բա նա կան հա սու նութ յան բա վա րար մա կար դակ, ի տար բե րութ յուն 
չա փա հաս ան ձանց, ա վե լի շատ պաշտ պա նութ յան կա րիք ու նի: 
Դա նշա նա կում է, որ ե րե խա յի ոչ հա սուն լի նե լը, ո րը նրան դարձ-
նում է խո ցե լի, պետք է փոխ հա տուց վի հա մար ժեք պաշտ պա նութ-
յամբ և հո գա տա րութ յամբ: Ե րե խա յի լա վա գույն շա հի սկզբուն քը 
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պա հան ջում է, որ ե րե խա յի անձ նա կան կյան քը հնա րա վո րինս լավ 
պաշտ պան ված լի նի՝ այդ ա ռու մով հատ կա պես կար ևո րե լով ե րե-
խա յի անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քը: Սա-
կայն, եր բեմն ե րե խա յի լա վա գույն շա հը և ն րա անձ նա կան կյան քը 
հար գե լու ի րա վուն քը կա րող են միմ յանց հա կադր վել: Այս դեպ քում 
առաջնային է համարվում ե րե խա յի լա վա գույն շա հը: 

Ե րե խա յի անձ նա կան տվյալ նե րի մշա կու մը (հա վա քում, պահ-
պա նում, հրա պա րա կում) ի րա կա նաց վում է միայն ե րե խա յի ծնող-
նե րի կամ այլ օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա ձայ նութ յամբ: 
16 տա րին լրա ցած լի նե լու դեպ քում ե րե խա յի անձ նա կան տվյալ նե-
րը կա րող են հրա պա րակ վել նրա հա մա ձայ նութ յամբ: Ա ռանց հա-
մա ձայ նութ յան ԶԼՄ-նե րը կա րող են հրա պա րա կել ե րե խա յի անձ-
նա կան տվյալ նե րը, ե թե վեր ջինս հան րա յին անձ է (օ րի նակ՝ հայտ-
նի մար զիկ կամ եր գիչ է) և հ րա պա րակ վող տե ղե կութ յուն նե րը 
վե րա բե րում են նրա հան րա յին գոր ծու նեութ յա նը կամ տե ղե կութ-
յուն նե րի հրա պա րա կու մը պայ մա նա վոր ված է գե րա կա հան րա յին 
շա հով կամ անհ րա ժեշտ է ե րե խա յի լա վա գույն շա հի պաշտ պա-
նութ յան հա մար: Ե րե խա յի լա վա գույն շա հի սկզբուն քի էութ յունն 
է ա պա հո վել ե րե խա յի ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան և բա րո յա կան 
ա ռողջ զար գա ցու մը, այլ կերպ ա սած` նպաս տել ե րե խա յի ան հա-
տա կա նութ յան բնա կա նոն զար գաց մա նը: 

Ե րե խա յի խոս քե րը և մեկ նա բա նութ յուն նե րը վկա յա կո չե լիս 
լրագ րող նե րը պետք է հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ նեն ե րե խա-
յի հա սու նութ յա նը, քա նի որ վեր ջինս կա րող է բա վա րար չա փով 
չգի տակ ցել իր խոս քե րի ազ դե ցութ յու նը: ԶԼՄ-նե րը է թի կա կան 
պա տաս խա նատ վութ յուն են կրում ե րե խա յին վնաս պատ ճա ռե լու 
դեպ քում:  

Երբ ԶԼՄ-նե րը ե րե խա յի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն ներ են 
հրա պա րա կում, ո րոնք վե րա բե րում են նրա ա նօգ նա կան վի ճա-
կին, օ րի նակ նրա սո ցիա լա պես ա նա պա հով լի նե լու կամ ծանր 
հի վան դութ յամբ տա ռա պե լու վե րա բեր յալ, ե րե խա յի ծնող նե-
րի կամ այլ օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա ձայ նութ յու նը 
տվյալ դեպ քում բա վա րար չէ նման տե ղե կութ յուն նե րի հրա պա-
րա կու մը հիմնա վո րե լու հա մար: Ն ման ի րա վի ճակ նե րում ԶԼՄ-
նե րը պետք է հաշ վի առ նեն ե րե խա յի ա նօգ նա կան վի ճա կի վե-
րա բեր յալ տե ղե կութ յան հրա պա րակ մամբ ե րե խա յի լա վա գույն 
շա հին վնաս հասց նե լու հնա րա վո րութ յու նը և գե րա կա հան րա յին 
շա հի առկայութ յու նը:  

Այս պի սով, զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մի ջոց նե րը ա ռանց 
ե րե խա յի կամ նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի հա մա ձայ նութ յան 
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ե րե խա նե րի անձ նա կան տվյալ նե րը կա րող են հրա պա րա կել միայն 
այն բա ցա ռիկ դեպ քե րում, երբ հրա պա րա կու մը խիստ կա րևոր է 
ե րե խա յի լա վա գույն շա հը պաշտ պա նե լու հա մար և ա պանձ նա-
վոր ված կեր պով հնա րա վոր չէ հաս նել այդ նպա տա կին։ Օ րի նակ, 
ե րե խան կո րել է, և ն րան գտնե լու նպա տա կով լրատ վութ յան մի-
ջոց նե րով նրա ա նուն, ազ գա նու նը, բնա կութ յան վայ րը և լու սան-
կա րը տա րա ծե լը օ րի նա չափ է, քա նի որ խնդրո ա ռար կա է ե րե խա-
յի կյան քի և  ա ռող ջութ յան ան ձեռնմխե լիութ յու նը: 

Պատասխանատվությունանձնականկյանքի
գաղտնիությանիրավունքըխախտելուհամար

Անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նութ յան կա նոն նե րի խախ-
տու մը հան գեց նում է ինչ պես վար չա կան, այն պես էլ քրեա կան 
պա տաս խա նատ վութ յան։ Անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նութ-
յու նը ՀՀ-ում ի րա կա նաց նում է լիա զոր մար մի նը՝ ՀՀ ԱՆ Անձ նա-
կան տվյալ նե րի պաշտ պա նութ յան գոր ծա կա լութ յու նը: Այն ու նի 16 
խումբ լիա զո րութ յուն ներ, օ րի նակ.

  ստու գում է անձ նա կան տվյալ նե րի մշակ ման հա մա պա տաս-
խա նութ յու նը օ րեն քի պա հանջ նե րին.
 կի րա ռում է վար չա կան պա տաս խա նատ վութ յան մի ջոց ներ.
  պա հան ջում է ար գե լա փա կել, կա սեց նել կամ դա դա րեց նել 
օ րեն քի պա հանջ նե րը խախ տող անձ նա կան տվյալ նե րի 
մշա կու մը.

  մշա կո ղից պա հան ջում է անձ նա կան տվյալ նե րի ուղ ղում, 
փո փո խում, ու ղե փա կում կամ ոչն չա ցում.
  ամ բող ջութ յամբ կամ մա սամբ ար գե լում է անձ նա կան տվյալ-
նե րի մշա կու մը.
  ա պա հո վում է տվյալ նե րի սուբ յեկ տի ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նութ յու նը.
  քննում է անձ նա կան տվյալ նե րի մշակ մա նը վե րա բե րող 
հար ցե րով ֆի զի կա կան ան ձանց դի մումնե րը և  իր լիա զո-
րութ յուն նե րի սահ ման նե րում ըն դու նում ո րո շումներ։

ԱՏՊԳ-ն  իր լիա զո րութ յուն ներն ի րա կա նաց նում է 2 ե ղա-
նակով՝ ան ձի դի մու մի հի ման վրա և սե փա կան նա խա ձեռ նութ-
յամբ։ Ե թե տվյալ նե րի սուբ յեկ տը հա մա րում է, որ իր անձ նա կան 
տվյալ նե րի մշա կումն ի րա կա նաց վում է օ րեն քի պա հանջ նե րի 
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խախտ մամբ, ա պա նա ի րա վունք ու նի մշա կո ղի գոր ծո ղութ յուն-
նե րը կամ ան գոր ծութ յու նը կամ ո րո շումնե րը բո ղո քար կել անձ նա-
կան տվյալ նե րի պաշտ պա նութ յան լիա զոր մար մին (ԱՏՊ օ րենք, 
հոդ ված 17)։ Գոր ծա կա լութ յունն իր նա խա ձեռ նութ յամբ ստու գում 
է անձ նա կան տվյալ նե րի մշակ ման հա մա պա տաս խա նութ յու նը 
օ րեն քի պահանջ նե րին (ԱՏՊ օ րենք, հոդ ված 24, կետ 3).

ԱՏՊ գոր ծա կա լութ յու նը վար չա կան վա րույ թի շրջա նա կում 
գտնե լով, որ տե ղի է ու նե ցել ան ձի անձ նա կան տվյալ նե րի ա պօ-
րի նի մշա կում, կի րա ռում է վար չա կան պա տաս խա նատ վութ յան 
մի ջոց ներ։ Դ րանք սահ ման վում են Վար չա կան ի րա վա խախ տում-
նե րի վե րա բեր յալ օ րենսգր քի 189.17 հոդ վա ծով, ո րի հա մա ձայն՝ 
ԱՏՊ օ րեն քը խախ տելն ա ռա ջաց նում է վար չա կան պա տաս-
խա նատ վութ յուն՝ տար բեր խախ տումնե րի հա մար սահ մա նե լով 
50-ից 500 հա զար դրամ տու գանք։ Պա տաս խա նատ վութ յուն է 
սահ ման վում անձ նա կան տվյալ նե րը հա վա քե լու, ձայ նագ րե լու և 
մշակ մանն ուղղ ված այլ գոր ծո ղութ յուն ներ ա նե լու՝ օ րեն քով սահ-
ման ված կար գը խախ տե լու դեպ քում՝ սահ ման ված նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձի եր կու հար յու րա պա տի կից մինչև հինգ հար յու րա-
պա տի կի չա փով:

Անձ նա կան տվյալ նե րը մշա կե լու ըն թաց քում գաղտ նագր ման 
մի ջոց ներ չօգ տա գոր ծե լը ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում՝ 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հար յու րա պա տի կի չա փով:

Տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րում անձ նա կան տվյալ նե րը 
մշա կե լու անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լուն ներ կա յաց վող պա-
հանջ նե րը, կեն սա չա փա կան անձ նա կան տվյալ նե րի նյու թա կան 
կրիչ նե րին և տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րից դուրս այդ անձ նա-
կան տվյալ նե րը պահ պա նե լու տեխ նո լո գիա նե րին ներ կա յաց վող 
պա հանջ նե րը խախ տե լը ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում՝ 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հար յու րա պա տի կից մինչև եր կու-
հար յու րա պա տի կի չա փով:

Այս ա րարք նե րը կա տա րած անձն ա զատ վում է վար չա կան 
պա տաս խա նատ վութ յու նից, ե թե լիա զոր մարմնի ո րոշ մամբ սահ-
ման ված ժամ կե տում կամ մինչև վար չա կան պա տաս խա նատ վութ-
յան են թարկ վե լու վե րա բեր յալ ո րո շում կա յաց նե լը նա վե րաց րել է 
իր թույլ տված խախ տու մը և լիա զոր մար մին է ներ կա յաց րել ա պա-
ցույց ներ այդ մա սին:

ՀՀ Ք րեա կան օ րենսգր քի մի շարք հոդ ված նե րով նա խա տես-
վում է քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յուն ան ձի անձ նա կան կյան-
քի գաղտ նիութ յան ի րա վուն քը ոտ նա հա րե լու հա մար։ Մաս նա վո-
րա պես, օ րենսգր քի 144 հոդ վա ծը քրեա կան պա տաս խա նատ վութ-
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յուն է նա խա տե սում հետև յալ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի դեպ քում. 
«Անձ նա կան կամ ըն տա նե կան կյան քի մա սին տե ղե կութ յուն ներ 
ա պօ րի նի հա վա քե լը, պա հե լը, օգ տա գոր ծե լը կամ տա րա ծե լը 
ա ռանց մար դու հա մա ձայ նութ յան հրա պա րա կա յին ե լույթ նե րով, 
հրա պա րա կայ նո րեն ցու ցադր վող ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րով կամ 
լրատ վութ յան մի ջոց նե րով այդ պի սի տե ղե կութ յուն ներ տա րա ծե լը, 
ե թե դրանք նա խա տես ված չեն օ րեն քով, պատժ վում է տու գան քով 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 200-ա պա տի կից 500-ա պա տի կի չա-
փով, կամ կա լան քով 1-2 ա միս ժամ կե տով»։ 

145-րդ հոդ վածն ար գե լում է բժշկա կան գաղտ նիք փո խան ցե լը։ 
Հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա նում է. 

Բժշ կա կան գաղտ նիք պա րու նա կող տվյալ նե րը, օ րեն քով նա-
խա տես ված անձ նա կան տվյալ ներ մշա կո ղի կող մից ա ռանց ան ձի 
կամ նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի գրա վոր հա մա ձայ նութ յան, 
օ րեն քով չնա խա տես ված դեպ քե րում զանգ վա ծա յին լրատ վութ-
յան մի ջոց նե րով հրա պա րա կե լը կամ տե ղե կատ վա կան հա ղոր-
դակց ման ցան ցե րում տե ղադ րե լը՝ պատժ վում է տու գան քով՝ 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի չորս հար յու րա պա տի կից յոթ հար-
յու րա պա տի կի չա փով, կամ ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու 
կամ ո րո շա կի գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից զրկե լով՝ 
եր կու սից հինգ տա րի ժամ կե տով, կամ կա լան քով՝ եր կու սից ե րեք 
ա միս ժամ կե տով:

 Տե ղե կութ յուն ներն ա պօ րի նի հա վա քե լու տակ պետք է հաս կա-
նալ նաև ա ռանց մար դու հա մա ձայ նութ յան նրա նա մա կա գրութ յան, 
հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րի, փոս տա յին, հե ռագ րա կան և  
այլ հա ղոր դումնե րի գաղտ նի քը խախ տե լը, ինչ պես նաև դրանք 
հրա պա րա կե լու նպա տա կով հա վա քե լը։ ՀՀ Ք րեա կան օ րենսգր քի 
146 հոդ վա ծը նշում է. 

«Ան ձի նա մա կագ րութ յան, հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե-
րի, փոս տա յին, հե ռագ րա կան կամ այլ հա ղոր դումնե րի գաղտ-
նիութ յու նը խախ տե լը՝ պատժ վում է տու գան քով՝ նվա զա գույն աշ-
խա տա վար ձի հիս նա պա տի կից հար յու րա պա տի կի չա փով:

147-րդ հոդ վածն ար գե լում է բնա կա րա նի ան ձեռնմխե լիութ յու-
նը խախ տե լը` մար դու կամ քին հա կա ռակ նրա բնա կա րան ա պօ րի-
նի մուտք գոր ծե լը պատժ վում է տու գան քով՝ նվա զա գույն աշ խա-
տա վար ձի հիս նա պա տի կից հար յու րա պա տի կի չա փով, կամ կա-
լան քով՝ ա ռա վե լա գույ նը եր կու ա միս ժամ կե տով:

Կար ևոր է այն, որ նոր տեխ նո լո գիա նե րի ի հայտ գա լուն զու-
գա հեռ այս խնդի րը ա վան դա կան շրջա նակ նե րից դուրս է գա լիս` 
մաս նա վո րա պես ա զատ մաս նա գի տութ յուն նե րի տեր անձանց 
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պա րա գա յում։ Օ րի նակ՝ ին տեր նե տը ա զատ լրագ րո ղին (freelancer) 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս աշ խա տել իր բնա կա րա նում։ Այս դեպ-
քում հարց է ծա գում` ե թե ոս տի կա նութ յու նը ցան կա նում է խու զար-
կել նրա «աշ խա տա տե ղը» (տվյալ դեպ քում` բնա կա րա նը), կա րո՞ղ է 
արդ յոք լրագ րո ղը պաշտ պան վել անձ նա կան կյան քի գաղտ նիութ-
յան ի րա վուն քով։ 

Որ դեգր ման գաղտ նի քի հրա պա րա կու մը որ դեգ րո ղի կամ քին 
հա կա ռակ ար գել վում է ՀՀ Ք րեա կան օ րենսգր քի 169 հոդ վա ծով և 
պատժ վում տու գան քով՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի ա ռա վե լա-
գույ նը եր կու հար յու րա պա տի կի չա փով, կամ կա լան քով՝ ա ռա վե լա-
գույ նը եր կու ա միս ժամ կե տով՝ ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու 
կամ ո րո շա կի գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից զրկե լով՝ 
ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժամ կե տով կամ ա ռանց դրա:

Ն շենք, որ անձ նա կան կյան քի ոտնձ գութ յանն առնչ վող դա տա-
վա րութ յուն նե րում ճշմար տութ յու նը բա վա րար չէ լրագ րո ղի պաշտ-
պա նութ յան հա մար: Այ նո ւա մե նայ նիվ, անձ նա կան կյան քի ոտնձ-
գութ յան հա մար դա տի տրված լրագ րող նե րը կա րող են ի րենց 
պաշտ պա նել` ա պա ցու ցե լով, որ նյու թը ար ժե քա վոր է և բ խում է 
հան րա յին շա հից կամ, հայց վո րը նա խա պես տվել է իր հա մա ձայ-
նութ յու նը անձ նա կան տվյա լը հրա պա րա կե լու հա մար: « Զանգ վա-
ծա յին լրատ վութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
«գաղտ նի տե սա ձայ նագր մամբ ձեռք բեր ված, ինչ պես նաև մար դու 
անձ նա կան և  ըն տա նե կան կյան քին վե րա բե րող տե ղե կութ յուն նե-
րի տա րա ծու մը թույ լատր վում է, ե թե դա անհ րա ժեշտ է հան րա յին 
շա հե րի պաշտ պա նութ յան հա մար»: Այ սինքն, ե թե նյութն ար ժե քա-
վոր է և պաշտ պա նում է հան րա յին կար ևոր շահ, ա պա սա կա րող է 
լավ պաշտ պա նութ յուն լի նել լրագ րող նե րի հա մար։ 

Դա տա րան նե րը չեն կա րող պա տաս խա նատ վութ յան են թար-
կել լրագ րող նե րին, ե թե նրանք ճշմար տութ յունն են հա ղոր դել, ո րը 
ծա ռա յում է հան րութ յան կեն սա կան շա հին։ Այս պի սով, սո վո րա-
բար լրագ րող նե րը ա զատ են հրա պա րա կել մարդ կանց մա սին 
անձ նա կան տվյալ ներ, ե թե կա րո ղա նան հե տա գա յում ա պա ցու ցել, 
որ նյու թը կար ևոր է հա սա րա կութ յան հա մար: Լ րագ րող նե րը նաև 
ա զատ են հրա պա րա կել պե տա կան պաշ տոն յա նե րի և հա սա րա-
կա կան դեմ քե րի ա նուն ներ և լու սան կար ներ, նույ նիսկ քննար կել 
նրանց անձ նա կան կյան քե րը: Մաս նա վոր քա ղա քա ցի նե րը, ո րոնք 
հայտն վել են հա սա րա կա կան հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող 
ի րա դար ձութ յուն նե րում, ան կախ նրա նից` ցան կա նում են, թե` ոչ, 
ո րո շա կիո րեն զրկվում են անձ նա կան կյան քից: 
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Ն շենք նաև, որ մար դու անձ նա կան կյան քի ոտնձ գութ յան 
գոր ծե րում կար ևոր չէ այն, թե մար դու մա սին տա րած ված տե ղե-
կութ յուն նե րը հա մա պա տաս խա նու՞մ են ի րա կա նութ յա նը, թե ոչ։ 
Կարևոր չէ նաև, թե արդ յոք դրանք ա րա տա վո րու՞մ են մար դու 
պա տիվն ու ար ժա նա պատ վութ յու նը, թե ոչ։ Կար ևոր է միայն այն, 
թե այդ տե ղե կութ յուն նե րի հրա պա րակ մամբ տե ղի ու նե ցե՞լ է անձ-
նա կան կյան քի ներ խու ժում։ 

Վեր ջա պես, մար դիկ, ո րոնք նա խա պես տվել են ի րենց հա մա-
ձայ նութ յու նը ի րենց անձ նա կան կյան քի ման րա մաս ներ հրա պա-
րա կե լու հա մար, հե տա գա յում չեն կա րող դա տի տալ լրագ րո ղին 
այդ հիմ քով: Այ նո ւա մե նայ նիվ, լրատ վա մի ջո ցի հա մար դժվար է 
լի նում ձեռք բե րել ան ձի հա մա ձայ նութ յու նը կամ ա պա ցու ցել, որ 
նա խա պես նա տվել է իր հա մա ձայ նութ յու նը:

ՀԱՐՑԵՐ
ԼՍԱՐԱՆԻՆ

1.Ի՞նչ է նե րա ռում ան ձի մաս նա վոր կյան քը։ 

2.Ո րո՞նք են մար դու անձ նա կան կյան քի գաղտ նիութ յան ի րա-
վուն քի սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րը։ 

3.Հան րա յին և պե տա կան գոր ծիչ նե րի և մաս նա վոր ան ձանց 
անձ նա կան կյան քի սահ ման նե րը ո րո շա կիաց րեք կոնկ րետ 
օ րի նակ նե րով։ 

4.Ինչ պե՞ս կա րող է լրագ րո ղը մարդ կանց անձ նա կան կյան քի 
գաղտ նիութ յան ի րա վուն քը խախ տել։ Ի՞նչ մի ջոց նե րով կա րող 
են մար դիկ պաշտ պա նել ի րենց ի րա վուն քը։ 

5.Ներ կա յաց նել խոս քի ա զա տութ յան և մաս նա վոր կյան քի 
ի րա վունք նե րի բախ ման գործ նա կան և տե սա կան օ րի նակ-
ներ։ Վեր լու ծել յու րա քանչ յուր ի րա վի ճակ` հաշ վի առ նե լով 
հան րա յին շա հը։
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Ե րաշ խա վո րե լով խոս քի ա զա տութ յու նը` մի ջազ գա յին ի րա-
վուն քի նոր մե րը միա ժա մա նակ նշում են, որ այս ա զա տութ յու նը 
բա ցար ձակ չէ և կա րող է սահ մա նա փակ վել մար դու պատ վի  ար-
ժա նա պատ վութ յան պաշտ պա նութ յան նպա տա կով: Քա ղա քա-
ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին դաշ նագ րի 
19-րդ հոդ վա ծը, ինչ պես նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիա յի 10-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում են, որ խոս քի ա զա տութ-
յու նը են թա կա է սահ մա նա փակ ման այ լոց ի րա վունք ներն ու հե ղի-
նա կութ յու նը հար գե լու նպա տա կով: 

ՀՀ-ում մար դու ար ժա նա պատ վութ յու նը հռչակ վում է որ պես 
բարձ րա գույն ար ժեք և մար դու ի րա վունք նե րի հիմք, ո րի ե րաշ խա-
վո րը պե տութ յունն է։ Պա տա հա կան չէ, որ մար դու ի րա վունք ներն 
ու ա զա տութ յուն նե րը սահ մա նող 2-րդ գ լու խը բաց վում է հենց մար-
դու ար ժա նա պատ վութ յու նը ամ րագ րող 23-րդ հոդ վա ծով. « Մար-
դու ար ժա նա պատ վութ յունն ան խախ տե լի է»: Սահ մա նադ րութ յան 
3-րդ հ ո դվա ծը սահ մա նում է, որ մար դու ա նօ տա րե լի ար ժա նա-
պատ վութ յունն իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի ան քակ տե-
լի հիմքն է:

Մինչ 2010 թվա կա նը ՀՀ-ում գոր ծում էր պատ վի և  ար ժա-
նա պատ վութ յան պաշտ պա նութ յան քա ղա քա ցիաի րա վա կան և 
ք րեաի րա վա կան ըն թա ցա կարգ: 2010 թվա կա նի բա րե փո խումնե րի 
շնոր հիվ ՀՀ-ում վե րաց վեց այս ո լոր տում ք րեա կան պատաս խա նա-
տ վութ յու նը, և սահ ման վե ցին միայն քա ղա քա ցիա կան պա տաս խա-
նա տվութ յան նոր մեր։ 

 ՄԱՐ ԴՈՒ ՊԱՏ ՎԻ ԵՎ  
ԱՐ ԺԱ ՆԱ ՊԱՏ ՎՈՒԹ ՅԱՆ 
ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ 
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Որ պես ան ձի պատ վի և  ար ժա նա պատ վութ յան պաշտ պա նութ-
յան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ա պա հով ման ե րաշ խիք` ՀՀ Քա-
ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը սահ մա նում է. 
«1. Ան ձի պա տի վը, ար ժա նա պատ վութ յու նը, գոր ծա րար համ բա վը 
են թա կա են պաշտ պա նութ յան այլ ան ձի կող մից հրա պա րա կայ նո-
րեն ար տա հայտ ված վի րա վո րան քից և  զրպարտությունից` սույն 
օ րենսգր քով և  այլ օ րենք նե րով սահ ման ված դեպ քե րում ու կար գով»։ 

Վի րա վո րան քը և զրպար տութ յու նը տար բեր հաս կա ցութ յուն-
ներ են։ Զր պար տութ յու նը, որ պես կա նոն, ան ձին ո րևէ անօրինական 
գոր ծո ղութ յան կա տար ման մեջ մե ղադ րող հայ տա րա րութ յուն է 
(օ րի նակ՝ պաշ տոն յան կա շառք է վերց րել), իսկ վի րա վո րան քը պի-
տակ է, ո րևէ ան ձի սուբ յեկ տիվ գնա հա տա կա նը մեկ այլ ան ձի մա-
սին (օ րի նակ՝ պաշ տոն յան «ջեբկիր» է)։ Սա կայն, ո րոշ դեպ քե րում 
դժվար է այս  եր կու հաս կա ցութ յուն նե րը միմ յան ցից զա նա զա նել։ 

Վի րա վո րանք
Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1087.1 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա-

մա ձայն՝ վի րա վո րան քը խոս քի, պատ կե րի, ձայ նի, նշա նի կամ այլ 
մի ջո ցով պա տի վը, ար ժա նա պատ վութ յու նը կամ գոր ծա րար համ-
բա վը ա րա տա վո րե լու նպա տա կով կա տար ված հրա պա րա կա յին 
ար տա հայ տութ յունն է: 

Ինչ պես ե րևում է սահ մա նու մից, վի րա վո րան քը կա րող է 
դրսևոր վել խոս քով՝ ինչ պես բա նա վոր, այն պես էլ գրա վոր, պատ-
կեր նե րի մի ջո ցով (նկար ներ, տա րա ծա կան պատ կեր ներ), ձայ նի 
(ինչ պես բա նա վոր խոսք, այն պես էլ տար բեր հնչե րանգ նե րի կի-
րա ռու մը), նշան նե րի մի ջո ցով (ժես տի կուլ յա ցիա ներ, խորհր դա նի-
շեր)։ Ինչ պես նշում է Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վի րա վո րան քը կա րող 
է ար տա հայտ վել ցան կա ցած այլ մի ջո ցի օգ տա գործ մամբ, ո րը նե-
րառ ված չէ վե րոնշ յալ թվարկ ման մեջ։  

Այս պի սով, հա մա ձայն սահ ման ման՝ վի րա վո րան քի դեպ քում 
առ կա պետք է լի նի ե րեք նա խա պայ ման միա ժա մա նակ։ 

1)  ար տա հայ տութ յու նը պետք է կա տար ված լի նի հրա պա րա-
կա յին ե ղա նա կով,

2)  ար տա հայ տութ յու նը պետք է լի նի ան ձի պա տի վը, ար ժա նա-
պատ վութ յու նը և գոր ծա րար համ բա վը ա րա տա վո րող,

3)  ար տա հայ տութ յու նը պետք է կա տար ված լի նի ան ձի պա-
տի վը, ար ժա նա պատ վութ յու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը 
ա րա տա վո րե լու նպա տա կով։ 
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Այս պի սով, վի րա վո րան քի ա ռա ջին նա խա պայ մանն այն է, որ 
ար տա հայ տութ յու նը պետք է ար ված լի նի հրա պա րա կա յին ե ղա-
նա կով։ Հ րա պա րա կա յին է այն ար տա հայ տութ յու նը, ո րը կա տար-
վել է առն վազն եր րորդ ան ձի ներ կա յութ յամբ, իսկ ե թե հայ տա-
րա րութ յու նը կա տար վել է ռա դիո յի, հե ռուս տա տե սութ յան, հա մա-
ցան ցի և կա պի ու լրատ վութ յան այլ մի ջոց նե րով, ա պա եր րորդ 
ան ձին հա ղոր դա կից դարձ նե լով։ Տե՛ս Վճռ աբ եկ դատ ար ան ի թիվ 
ԵԿԴ/2293/02/10 գործ ով որ ոշ ում ը: 

Այս ինքն, անհր աժ եշտ է, որպ եսզ ի երր որդ անձ ը կամ ներկ ա 
լին ի հայտ ար ար ությ ան կատ արմ ան պահ ին, կամ հայտ ար ար ու -
թյան կատ արմ ան պահ ին հաղ որդ ակ ից դարձվ ի այդ հայտ ար ա-
րությ ան ը։ Ընդ որ ում, կար և որ է հաշվ ի առն ել ժամ ան ակ ի տիր ույ-
թ ում երր որդ անձ ի առկ այ ությ ուն ը՝ երր որդ ա նձ ը պետք է հաղ որ-
դակ ից դարձ ած լին ի հայտ ար ար ությ ան ը այն կատ ար ել ու պահ ին, 
և ոչ՝ դրան ից հետ ո: 

«Մ եկ երր որդ անձ » չափ ան իշ ը կիր առ ել ի է նաև համ աց անց ի 
նկատմ ամբ։ Հ ետ և աբ ար, համ աց անց ում տեղ ադրվ ած հայտ ա-
րար ությ ուն ը կամ սոց իալ ակ ան ցանց ում տեղ ադրվ ած ստատ ուս ը 
հրապ ար ակ այ ին հայտ ար ար ությ ուն է, եթ ե առնվ ազն եր րորդ 
անձ հաղ որդ ակ ից է դարձվ ում այդ հայտ ար ար ությ ան ը։ Թ իվ 
ԵԱԴԴ/0074/02/12 քաղ աք աց իակ ան գործ ով վճռում Աջ ափնյ ակ և 
Դ ավ իթ աշ են վարչ ակ ան շրջանն եր ի ընդհ ան ուր իր ավ աս ությ ան 
դատ ար ան ը ներմ ուծ ել է «հաս ան ել ի է բոլ որ ին » եզր ույթ ը, ըստ 
որ ի՝ սոց իալ ակ ան ցանց եր ում բոլ որ ին հաս ան ել ի եղ ան ակ ով 
տեղ ադրվ ած հայտ ար ար ությ ուն ը հրապ ար ակ այ ին հայտ ար ա-
րությ ուն է: 

Վ իր ավ որ անք ի դեպք ում երկր որդ նախ ապ այմ անն այն է, որ 
պետք է արտ ահ այտ ությ ունն ուն են ա ար ատ ավ որ ող բնույթ։ 

Այսպ իս ով, վիր ավ որ անք ի էությ ունն այն է, որ անձ ը մեկ այլ 
անձ ի տալ իս է այնպ իս ի բաց աս ակ ան գնահ ատ ակ ան, կպցնում է 
այնպ իս ի պիտ ակ, որ ը նսեմ ացն ում է նրա պատ իվն ու արժ ան ա-
պ ատվ ությ ուն ը: Վ իր ավ որ անք հասցն ող ի դիտ ավ որ ությ ունն է հա-
սար ակ ությ ան աչք ում նսեմ ացն ել անձ ի հեղ ին ակ ությ ուն ը։ 

ՀՀ Վճռ աբ եկ դատ ար ան ի մեկն աբ ան ությ ան  ներկ այ ացվ ած 
թիվ ԱՎԴ/0179/02/13 գործ ով որ ոշմ ան համ աձ այն՝ ար ատ ավ ո րող 
արտ ահ այտ ությ ունն այն արտ ահ այտ ությ ունն է, որ ը հաս ար ա-
կությ ան անդ ամն եր ի գնահ ատմ ամբ նսեմ ացն ում է անձ ի արժա-
ն իքն եր ը հանր ությ ան շրջան ում, նրան ենթ արկ ում է ծաղր ուծ ա-
նակ ի, ուն ակ է անձ ին վեր ած ել ատ ել ությ ան կամ արհ ամ արհ անք ի 
առ արկ այ ի կամ ստիպ ում է ամ աչ ել անձ ին կամ այլ մարդկ անց 
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խուս ափ ել տվյալ անձ ից: Յ ուր աք անչյ ուր դեպք ում դատ ար ան ը 
հիմք ում ընդ ուն ում է այն, թե արդյ ոք տար ածվ ած արտ ահ այտ ու-
թյ ուն ը հաս ար ակ ությ ան մեջ ընկ ալվ ու՞մ են որպ ես ար ատ ավ որ ող, 
դատ ապ արտ ել ի։

Մյ ուս կողմից, սակ այն, խոսք ի և արտ ահ այտվ ել ու ազ ա տու  -
թյան իր ավ ունք ը պարտ ադր ում է նկատ ի ուն են ալ մի կարև որ 
հանգ ամ անք ևս. եթ ե հրապ ար ակվ ած ը պարզ ապ ես լրագր ող ի 
կարծ իքն է և կ ոնկր ետ մեղ ադր անք չի պար ուն ակ ում, ինչպ ես, 
օրին ակ` վատ դատ ավ որ, թույլ դաս ախ ոս բառ ակ ապ ակց ությ ուն-
ն եր ը, դատ ար ան ը դրանք ար ատ ավ որ ող չի ճան աչ ի:

Վ իր ավ որ անք ի երր որդ նախ ապ այմ անն այն է, որ  արտա  -
հայտ ությ ուն ը պետք է կատ արվ ած լին ի անձ ի պատ իվ ը, ար ժա-
ն ապ ատվ ությ ուն ը կամ գործ ար ար համբ ավն ար ատ ավ որ ել ու 
նպատ ակ ով։ 

Այս ինքն անձ ը պետք է գործ ած լին ի մեկ այլ անձ ի հաս ար ա-
կությ ան աչք ում նսեմ ացն ել ու, պատ իվն ու արժ ան ապ ատվ ությ ունն 
ար ատ ավ որ ել ու դիտ ավ որ ությ ամբ։ Անձը պետք է տվյալ դեպք ում 
ոչ միայն գիտ ակց ի, որ իր կատ ար ած գործ ող ությ ունն եր ը ոտն ա-
հ ար ում են ուր իշ ի հեղ ին ակ ությ ուն ը, այլև ցանկ ան ա ոտն ահ ար ել, 
ստոր ացն ել։ 

Դ իտ ավ որ ությ ան առկ այ ությ ուն ը հիմն ավ որվ ում է միայն 
փաստ եր ով՝ առ աջ ին հերթ ին անձ ի կոնկր ետ գործ ող ությ ունն եր ով 
կամ հայտ ար ար ությ ունն եր ով, որ ոնք նախ որդ ել կամ հաջ որդ ել են 
վիճ ահ ար ույց հրապ ար ակմ ան ը։ 

Նշ ենք նաև, որ վիր ավ որ անք ը կար ող է արտ ահ այտվ ել ոչ միայն 
տպագ իր եղ ան ակ ով, այլև գործ ող ությ ամբ, օր ին ակ` ապտակ ով, 
տարբ եր ժեստ եր ով և այլն:

Ք աղ աք աց իակ ան օր ենսգրք ի իմ աստ ով` հրապ ար ակ այ ին ար-
տ ա հ այտ ությ ուն ը տվյալ իր ավ իճ ակ ում և իր բով անդ ակ ու թյամբ 
կար ող է չհամարվ ել վիր ավ որ անք, եթ ե այն հիմնվ ած է ստույգ 
փաստ եր ի վրա (բաց առ ությ ամբ բնակ ան ար ատն եր ի) կամ պայ-
ման ավ որվ ած է գեր ակ ա հանր այ ին շահ ով:
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Զրպ արտ ությ ուն 

Զրպ արտ ությ ուն ը անձ ի վեր աբ երյ ալ այնպ իս ի փաստ աց ի 
տվյալն եր (statement օf fact) հրապ ար ակ այ ին ներկ այ ացն ելն է, որոնք 
չեն համ ապ ատ ասխ ան ում իր ակ ան ությ ան ը և ար ատ ավ որ ում են 
նրա պատ իվ ը, արժ ան ապ ատվ ությ ուն ը կամ գործ ար ար համբ ավ ը:  

Այսպ իս ով, անհր աժ եշտ է ցույց տալ չորս նախ ապ այմ ան ներ ի  
միաժ ամ ան ակ առկ այ ությ ունը, որպ եսզ ի արտ ահ այտ ությ ուն ը հա-
մ արվ ի զրպարտ ող։ Այդ նախ ապ այմ անն երն են. 

1)  հայտ ար ար ությ ուն ը պետք է լին ի փաստ ի մաս ին (փաստ աց ի 
տվյալն եր), 

2)  հայտ ար ար ությ ուն ը պետք է ներկ այ ացվ ած լին ի հրապ ա-
րակ այ ին եղ ան ակ ով, 

3)  հայտ ար ար ությ ուն ը պետք է չհամ ապ ատ ասխ ան ի իր ակ ա-
ն ությ ան ը, 

4)  հայտ ար ար ությ ուն ը պետք է լին ի անձ ի պատ իվ ը, արժ ան ա -
պատվ ությ ուն ը կամ գործ ար ար համբ ավն ար ատ ավ որ ող։ 

Զրպ արտ ությ ան համ ար նախ անհր աժ եշտ է, որ հայտ ար ա-
րությ ուն ը լին ի փաստ ի մաս ին, ինչպ ես նաև լին ի ար ատ ավ որ ող և 
չհ ամ ապ ատ ասխ ան ի իր ակ ան ությ ան ը։ 

Այսպ իս ով, պայմ անն եր ից մեկն այն է, որ տար ածվ ած արտ ա  -
հայտ ությ ունն երն անպ այմ ան պետք է վեր աբ եր են փաստ եր ին և 
չլ ին են դատ ող ությ ունն եր, կարծ իք։ «Փ աստ աց ի տվյալ ը» մեկն ա-
բանվ ում է որպ ես կոնկր ետ, հստակ տեղ եկ ությ ունն եր որ ոշ ակ ի 
գործ ող ությ ան կամ անգ ործ ությ ան վեր աբ երյ ալ։ Ընդ որ ում, այդ 
տեղ եկ ությ ունն եր ը չպետք է լին են վեր աց ակ ան, այլ կոնկր ետ:  
Այսպ իս ով, անձ ը մեկ ուր իշ ին մեղ ադր ում է կոնկր ետ փաստ, ար արք 
կամ ար արքն եր կատ ար ել ու մեջ: Օր ին ակ` նախ ար ար ը կաշ առք է 
վերցր ել, վատն ել է հանր այ ին միջ ոցն եր ը և այլն։ Ընդ որ ում` անհր ա-
ժ եշտ է, որ այդ փաստ եր ը կամ ար արքն եր ը, որ ոնց ում մեղ ա դրվում է 
տուժ ող ը, լին են ար ատ ավ որ ող։ 

1999թ. Դ ալբ ան ի գործ ով Եվր ոպ ակ ան դատ ար ան ը որ ոշ ել է, որ 
մամ ուլ ը պարտ ավ որ է տեղ եկ ությ ունն եր և գ աղ ափ արն եր հաղորդել 
հաս ար ակ ակ ան հետ աքրքր ությ ուն ներկ այ ացն ող խնդիրն եր ի 
վերա բ երյ ալ, և մերժ ել է այն գաղ ափ ար ը, թե մամ ուլ ը չպետք է տե-
ս ա կ ետն եր արտ ահ այտ ի, քան ի դեռ չի կար ող ապ աց ուց ել դրանց 
ճշմարտ աց իությ ուն ը: Պ ատվ ի, արժ ան ապ ատվ ությ ան գործ եր 
քննել իս դատ ար ան ը պետք է փաստ եր ը տարբ եր ակ ի գնահ ատ ա-
կ ան-դատ ող ությ ունն եր ից, վերջ ինն երս ենթ ակ ա չեն ապ աց ուցմ ան: 
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2001 թվակ ան ի փետրվ ար ի 27-ին «Եր ուս աղ եմն ընդդ եմ 
Ավստր իայ ի» գործ ով դատ ար ան ը որ ոշ եց, որ գնահ ատ ող դատ ո -
ղությ ունն եր ի հավ աստ իությ ունն ապ աց ուց ել ու պահ անջն ան հնար 
է կատ ար ել, և որ այն ոտն ահ ար ում է կարծ իք արտ ահ այտ ել ու ազա-
տ ությ ուն ը` Եվր ոպ ակ ան կոնվ ենց իայ ի 10-րդ հ ոդվ ած ով եր աշխ ա -
վորվ ած իր ավ ունք ը։ Ս ակ այն մյուս կողմից՝ գնահ ատ ող դատ ող ու-
թյ ուն ը պետք է համ ոզ իչ և փ աստ աց ի հիմք եր ուն են ա:

«Գն ահ ատ ող դատ ող ությ ուն » իր էությ ամբ կարծ իք է, ենթ ա-
դրությ ուն, որ և է իր ի կամ եր և ույթ ի տրված սուբյ եկտ իվ գնահ ա-
տակ ան։ Գն ահ ատ ող ակ ան դատ ող ությ ուն ը ենթ ակ ա չէ ապ ա ցուց -
ման։ Դ ատ ար ան ը չի կար ող դատ ավ ար ությ ան կողմի համ ար 
սահմ ան ել գնահ ատ ող ակ ան դատ ող ությ ան ապ աց ուցմ ան բեռ։ 
Նմ ան պահ անջ ը կլին ի ան իր ավ աչ ափ: 

Մյ ուս կողմից սակ այն գնահ ատ ող ակ ան դատ ող ությ ան միջոցով 
կարծ իք հայտն ել ու ազ ատ ությ ուն ը բաց արձ ակ չէ։ Անհրաժ եշտ է 
ցույց տալ, որ գնահ ատ ող ակ ան դատ ող ությ ան հիմք ում ընկ ած են 
որ ոշ փաստ ակ ան հիմք եր 

Գն ահ ատ ող ակ ան դատ ող ությ ուն ը պաշտպ անվ ում է Ս ահմանա-
դր ությ ան 42 հ ոդվ ած ով («Յ ուր աք անչյ ուր ոք ուն ի իր կարծ իքն ազ ատ 
արտ ահ այտ ել ու իր ավ ունք »)։ Գն ահ ատ ող ակ ան դատ ող ություն ը, 
որպ ես կան ոն, չի մտնում «զրպարտ ությ ուն » հասկ աց ությ ան մեջ, 
քան ի որ վերջ ինս տար ածվ ում է միայն փաստ ի մաս ին հայտ ա-
րարությ ունն եր ի վրա։ Հ ետ և աբ ար, գնահ ատ ող ակ ան դատող ու-
թյան վրա տար ածվ ում է միայն «վիր ավ որ անք » հասկ ա ց ությ ուն ը։ 

Զրպ արտ ությ ան դեպք ում մյուս նախ ապ այմ անն էլ իր ակ ա-
նությ ան ը չհամ ապ ատ ասխ ան ել ու հանգ ամ անքն է։ Ըստ Վճռ աբ եկ 
դատ ար ան ի՝ այդպ իս ին են սուտ, անհ իմն կամ ոչ հավ աստ ի տեղե -
կ ությ ունն եր ը։ Փ աստ եր ի իր ակ ան ությ ան ը համ ապ ատ ասխ ան ել ու 
ապ աց ուցմ ան բեռ ը կրում է պատ ասխ ան ող լրատվ ամիջ ոց ը։ Այն 
փոխ անցվ ում է հայցվ որ ին, եթ ե ապ աց ուցմ ան պարտ ակ ա նու-
թյուն ը պատ ասխ ան ող ից պահ անջ ում է ոչ ողջ ամիտ գործ ող ու-
թյունն եր կամ ջանք եր, մինչդ եռ հայցվ որ ը տիր ապ ետ ում է անհր ա-
ժ եշտ ապ աց ույցն եր ին  (1087.1 հոդվ ած, 4-րդ մ աս)։ 

Լր ագր ող ը ենթ ակ ա չէ պատ ասխ ան ատվ ությ ան, եթ ե տա-
րածվ ած տեղ եկ ությ ունն եր ը համ ապ ատ ասխ ան ում են իր ակ ա-
նությ ան ը, նույն իսկ եթ ե դրանք ուն են ար ատ ավ որ ող բնույթ։ Անձն 
ազ ատվ ում է պատ ասխ ան ատվ ությ ուն ից նաև այն դեպք ում, եթ ե 
տեղ եկ ությ ունն երն ար ատ ավ որ ող չեն, բայց նաև չեն համ ապ ա-
տասխ ան ում իր ակ ան ությ ան ը։ 
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Մ իջ ազգ այ ին չափ ան իշն եր ը սահմ ան ում են, որ փաստ եր ի՝ 
իրակ ան ությ ան ը համ ապ ատ ասխ ան ել ու ապ աց ուցմ ան բեռ ը պետք 
է դրվի ոչ թե լրատվ ամիջ ոց ի, այլ հայցվ որ կողմի վրա։ Արտ իկլ 19 
միջ ազգ այ ին կազմ ակ երպ ությ ան «Ս ահմ ան ել զրպարտ ությ ուն ը» 
հրապ ար ակմ ան 7-րդ սկզբ ունք ում նշվում է, որ հանր այ ին նշա-
նա  կությ ան խնդիրն եր ի դեպք ում հայցվ որ ը պետք է կրի տեղ եկ ու-
թյունն եր ի կեղծ լին ել ը ապ աց ուց ել ու բեռ ը։ Լ այն որ են ընդ ունվ ած 
է, որ որ ոշ ակ ի հանգ ամ անքն եր ում նույն իսկ կեղծ, ար ատ ավ որ ող 
տեղ եկ ությ ունն եր ը պետք է պաշտպ անվ ած լին են հատկ ապ ես մա-
մ ուլ ի դեպք ում, որ ի պարտքն է ծառ այ ել հաս ար ակ ակ ան նշան ա-
կությ ան խնդիրն եր ին հաս ար ակ ությ ան տեղյ ակ լին ել ու իր ավ ուն-
ք ին։ Եվր ոպ ակ ան դատ ար ան ը 1999 թվակ ան ի մայ իս ին «Բլ ադ եթ 
Տր ոմզ ո և Սթ ենս աասն ընդդ եմ Ն որվ եգ իայ ի» գործ ով կայ ացր ած 
որ ոշ ամբ լրագր ող ի առ աջ դնում է ոչ թե տար ած ած տեղ եկ ատվու-
թյ ան հավ աստ իությ ունն ապ աց ուց ել ու պարտ ակ ան ությ ուն, այլ 
միայն նշում է, որ լրագր ող ակ ան նյութ եր ը պետք է «հիմն ակ ան ում 
հավ աս ար ակշռվ ած լին են»: 

Մ ի կարև որ հանգ ամ անք ևս. զրպարտ ությ ան դեպք ում դի-
տավ որ ությ ունն անհր աժ եշտ հանգ ամ անք չի համ արվ ում։ Հն ա-
րավ որ է` լրագր ողն ար ատ ավ որ ող տեղ եկ ությ ունն եր ը տար ած ել է 
ոչ թե դիտ ավ որ ությ ամբ, այլ անփ ութ ությ ամբ։ Ս ա նրան հերք ում 
կամ պատ ասխ ան տպագր ել ու պարտ ակ ան ությ ուն ից չի ազ ատ ում։

Զրպ արտ ությ ան դեպք ում երր որդ պայմ անն այն է, որ փաս-
տակ ան տվյալն եր ը պետք է հրապ ար ակ այ ին արվ ած լին են, 
ինչպես վիր ավ որ անք ի դեպք ում։ 

Կ արև որ է նշել նաև, որ ե՛ւ զրպարտ ությ ան, ե՛ւ վիր ավ որ անք ի 
համ ար անհր աժ եշտ է, որ ար ատ ավ որ ող արտ ահ այտ ությ ունն երն 
արվ ած լին են կոնկր ետ անձ ի կամ անձ անց հասց եին: Ընդհ ան ուր 
բնույթ ի, ան որ ոշ անձ անց հասց եին արվ ած արտ ահ այտ ությ ուն-
ներ ը չեն կար ող զրպարտչ ակ ան կամ վիր ավ որ ակ ան համ արվ ել: 

Հերքմանևպատասխանիիրավունք

Զ անգվ ած այ ին լրատվ ությ ան մաս ին ՀՀ օր ենք ի 8 հոդվ ած ի 
համ աձ այն՝  անձն իր ավ ունք ուն ի լրատվ ակ ան գործ ուն եությ ուն 
իր ակ ան ացն ող ից պահ անջ ել հերք ել ու իր իր ավ ունքն եր ը խախտ ող 
փաստ աց ի անճշտ ությ ունն եր ը, որ ոնք տեղ են գտել լրատվ ակ ան 
գործ ուն եությ ուն իր ակ ան ացն ող ի տար ած ած տեղ եկ ատվ ությ ան 
մեջ, եթ ե վերջ ինս չի ապ աց ուց ում, որ այդ փաստ եր ը համ ապ ա-
տասխ ան ում են իր ակ ան ությ ան ը:
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Այս հոդվ ած ից բխում է, որ մարդ ու պատվ ի, արժ ան ապատ -
վությ ան ու գործ ար ար համբ ավ ի քաղ աք աց իաիր ավ ակ ան 
պաշտպ ան ությ ան առ աջ ին և հ իմն ակ ան ձևը հերք ումն է։ 

Անձն ինքն է ընտր ում իր խախտվ ած իր ավ ունք ի իր համ ար 
նախ ընտր ել ի միջ ոց ը՝ դիմել անմիջ ապ ես դատ ար ան, թե նախ 
խմբագր ությ ուն՝ հերք ում կամ պատ ասխ ան հրապ ար ակ ել ու պա-
հ անջ ով, այ սինքն՝ դատ ակ ան, թե մինչդ ատ ակ ան։ Սր անք գործում 
են իր ար ից զատ և պայմ ան ավ որվ ած չեն մեկ ը մյուս ով։ Անձ ը 
կարող է հերքմ ան կամ պատ ասխ ան ի հրապ ար ակմ ան պահ ան-
ջով դի մել լրատվ ամիջ ոց ին մինչ և դատ ար ան դիմել ը և մերժվ ել ուց 
հետ ո միայն դիմել դատ ար ան, կամ կար ող է առ աջ ին իսկ քայլ ով 
դիմել դատ ար ան՝ առ անց նախ ապ ես հերքմ ան կամ պատ ասխ ան ի 
պահ անջ ներկ այ ացն ել ու։ 

Անձ ը հերքմ ան պահ անջ կար ող է ներկ այ ացն ել տվյալ տեղ ե-
կ ատվ ությ ան տար ածմ ան օրվ ան ից հետ ո մեկ ամսյ ա ժամկ ետ ում։ 
Լր ատվ ամիջ ոց ը հերքմ ան պահ անջն ստան ալ ուց հետ ո` մեկշ ա-
բաթյ ա ժամկ ետ ում, պարտ ավ որ է հերքմ ան պահ անջ  ներկ այ աց-
ն ող ին տեղ եկ ացն ել հերք ում ը տար ած ել ու ժամ ան ակ ի մաս ին կամ 
գրավ որ հայտն ել հերքմ ան տար ած ում ը մերժ ել ու մաս ին: 

Հ երք ում ը հրապ ար ակվ ում է անվճ ար` դրա պահ անջն ստա-
ն ալ ու օրվ ան ից հետ ո մեկշ աբ աթյ ա ժամկ ետ ում, լրատվ ությ ան 
նույն միջ ոց ում, իսկ եթ ե դա հնար ավ որ չէ, ապ ա հերք ում պահ ան-
ջ ող ի համ ար ընդ ուն ել ի այլ եղ ան ակ ով: Հ երք ումն իր ակ ան ացվ ում 
է «Հ երք ում» խոր ագր ի ներք ո: Հերք ում ը չպետք է զիջ ի հերքվ ող 
տեղ եկ ատվ ությ ան ը տեղ ի, ձևավ որմ ան, տառ ատ ես ակ ի չափ ի ու 
տես ակ ի, հաղ որդմ ան ժամի առ ում ով: 

Օր ենք ը հերքմ ան առ անձն ահ ատ ուկ կարգ է նախ ատ ես ում 
ընտր ությ ունն եր ի ժամ ան ակ։ Պ ետ ակ ան մարմինն եր ի, տեղ ա-
կան ինքն ակ առ ավ արմ ան մարմինն եր ի ընտր ությ ունն եր ի ժամ ա-
ն ակ թեկն ած ու ի մաս ին տար ածվ ած տեղ եկ ատվ ությ ան հերք ում ը 
կա տարվ ում է 24 ժամվ ա ընթ ացք ում: Եթ ե մինչև քվեարկ ությ ան 
սկիզբ ը մնաց ել է ոչ ավ ել ի, քան 24 ժամ, ապ ա հերք ում ը կատ ար-
վ ում է անհ ապ աղ հերքմ ան պահ անջն ստան ալ ուն պես: Օր ենք ը 
նաև նշում է, որ նշված ժամկ ետ ում հերքմ ան տար ած ում ը հնար ա-
վ որ չլին ել ու դեպք ում լրատվ ամիջ ոց ը այն կար ող է հրապ ար ակ ել 
օր ենք ով սահմ անվ ած 1–շաբ աթյ ա ժամկ ետ ում: 

ԶԼ մաս ին օր ենք ը սահմ ան ում է նաև պատ ասխ ան ի իր ա-
վունք ը և դր ա իր ացմ ան կարգ ը։ 

«Զ անգվ ած այ ին լրատվ ությ ան մաս ին» օր ենք ի 8 հ ոդվ ած ի 5-րդ 
կ ետ ի համ աձ այն` հերքմ ան հետ միաս ին անձ ը իր ավ ունք ունի պա-
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հ անջ ել հրապ ար ակ ել իր պատ ասխ ան ը: Ընդ որ ում լրատվ ա միջ ո-
ց ին հնար ավ որ ությ ուն է տրվում ընտր ել ̀ հրապ ար ակ ել հեր քու՞մ ը, 
պատասխ ա՞ն ը, թե՞ երկ ուս ը միաս ին։ Ի դեպ, պատ ասխ ան ի հրա պա-
ր ակ ում ով բավ ար արվ ած է համ արվ ում հերքմ ան պահ անջ ը: Պ ա-
տասխ ան ը հրապ ար ակվ ում է հերքմ ան համ ար նախ ատ եսվ ած կար -
գով և ժ ամկ ետն եր ում։ Օր ենք ը որ ոշ ակ ի սահմ ան ափ ակ ում է ներկա-
յ ացն ում պատ ասխ ան ի բով անդ ակ ությ ան ը` նշել ով, որ այն պետք է 
վեր աբ եր ի միայն պատ ասխ ան ի առ արկ ա տեղ ե կա տվու թյան մեջ 
տեղ գտած փաստ աց ի անճշտ ությ ունն եր ին։ Այն նաև չպետք է պա-
ր ուն ակ ի տեղ եկ ատվ ությ ուն ը պատր աստ ած կամ տարած ած անձ ի 
կամ այլ անձ անց, նրանց գործ ուն եությ ան հաս ցեին քննադ ատ ու-
թյուն, եթ ե դա ուղղ ակ իոր են կապվ ած չէ այդ տեղե   կատվ ությ ան հետ 
(հոդվ ած 8, կետ 6-րդ): 

Հ երքմ ան նման, պատ ասխ ան ը ևս պ ետք է հրապ ար ակվ ի 
անվճ ար և չգ եր ազ անց ի պատ ասխ ան ի առ արկ ա տեղ եկ ատվ ու թյան 
ծավ ալ ը: 

Այսպ իս ով, և՛ հերք ում ը, և՛ պատ ասխ ան ը պետք է առնչվ են 
միայն հրապ ար ակվ ած փաստ աց ի անճշտ ությ ունն եր ին, և ոչ երբեք 
կարծ իք ին, ինչպ ես նաև հրապ ար ակվ ած տեղ եկ ատվ ությ ան ը 
չառնչվ ող որև է այլ խնդրի։ 

Հ երքմ ան և պ ատ ասխ ան ի կարգ ավ որմ ան հարց ում ԶԼ մասին 
օր ենք ում առկ ա են որ ոշ բացթ ող ումն եր։ Օր ենք ում չի նշվում, թե 
արդյ ոք հերքմ ան և պ ատ ասխ ան ի պահ անջ կար ո՞ղ են քաղ աք ա-
ց ու փոխ ար են ներկ այ ացն ել այլ անձ ինք, աս ենք` հար ազ ատն եր ը, 
ընկ երն եր ը և այլ ոք։ Այստ եղ կար ել ի է ենթ ադր ել, որ վերջ ինն երս 
կար ող են հայց ներկ այ ացն ել միայն համ ապ ատ ասխ ան լիազ ո-
րագր ի հիմ ան վրա։ Եթ ե հրապ ար ակվ ած տեղ եկ ությ ունն երն ար ա-
տ ավ որ ում են անչ ափ ահ աս ի կամ անգ ործ ուն ակ ի պատ իվ ը, ապ ա 
նրանց իր ավ ունքն եր ի պաշտպ ան ությ ուն ը կար ող են իր ակ ան աց-
նել նրանց ծնողն եր ը կամ օր ին ակ ան այլ ներկ այ աց ուց իչն եր։ 

Պ ատվ ի, արժ ան ապ ատվ ությ ան պաշտպ ան ությ ան պահ անջ 
կար ել ի է ներկ այ ացն ել նաև անձ ի մահ ից հետ ո։ Ենթ ադրվ ում է, որ 
նման պահ անջ կար ող են ներկ այ ացն ել նրա իր ավ ահ աջ որդն եր ը։ 
Ք աղ աք աց ու պատվ ի և արժ ան ապ ատվ ությ ան պաշտպ ան ությ ուն ը 
շահ ագրգ իռ անձ անց պահ անջ ով թույլ ատրվ ում է նաև նրա մահ ից 
հետ ո (Ք աղ աք աց իակ ան օր ենսգ իրք, 19 հոդվ ած):

Վ իճ արկմ ան ենթ ակ ա հարց է այն, որ եթ ե անձ ը բաց է թող ել 
հերք ում պահ անջ ել ու օր ենք ով սահմ անվ ած մեկ ամսյ ա ժամկ ետ ը, 
նա կար ո՞ղ է դիմել դատ ար ան հերք ում պահ անջ ել ու հայց ով։ Չ է՞ որ 
լրատվ ամիջ ոց ը կար ող է իր ավ աց իոր են առ արկ ել, որ եթ ե անձը 
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դիմեր օր ենք ով սահմ անվ ած ժամկ ետ ում, ինչ ը չի ար ել, իր ենք 
կտպագր եին հերք ում ը։ 

Եթ ե տեղ եկ ությ ունն եր ը հրապ ար ակվ ել են ան ան ուն կամ կեղծ -
անվ ամբ, և լր ատվ ամիջ ոց ը կամ լրագր ող ը չի ցանկ ան ում բաց ա-
հայտ ել իր լրատվ ությ ան աղբյ ուր ը, ապ ա տվյալ դեպք ում գործ ով 
պատ ասխ ան ող է ճան աչվ ում լրատվ ամիջ ոց ը։ Ի դեպ, լրագր ողն 
Օր ենք ով իր ավ ունք ուն ի չբաց ահ այտ ել իր լրատվ ությ ան աղբյ ուր ը, 
բաց առ ությ ամբ այն դեպք եր ի, երբ դա պարտ ադրվ ում է դատ ա-
րան ի որ ոշմ ամբ` միայն քրեակ ան գործ ի առ իթ ով` ծանր կամ առ-
անձն ապ ես ծանր հանց ագ ործ ությ ան բաց ահ այտմ ան նպատ ակ ով 
(ԶԼ Օր ենք ի 5-րդ հ ոդվ ած)։ 

Մ երժմ ան հիմք եր ը
«Զ անգվ ած այ ին լրատվ ությ ան մաս ին» օր ենք ի 8 հ ոդվ ած ի 

7-րդ և 8-րդ կ ետ եր ը տալ իս են հերքմ ան և պ ատ ասխ ան ի հրապ ա-
ր ակմ ան պահ անջ ը մերժ ել ու հիմք եր ը։ Պ ահ անջ ը բոլ որ դեպք եր ում 
պետք է մերժվ ի, եթ ե՝ 

 տվյալ պահ անջն ան ան ուն է, 
  այն հակ աս ում է օր ին ակ ան ուժ ի մեջ մտած դատ ակ ան ակտ ին: 

Հ երքմ ան կամ պատ ասխ ան ի պահ անջ ը կար ող է մերժվ ել, եթ ե` 
  Չ ի պահպ անվ ել պահ անջ ը ներկ այ ացն ել ու օր ենք ով սահման -
վ ած մեկ ամսյ ա ժամկ ետ ը, 
  պահ անջ ը վեր աբ եր ում է այնպ իս ի տեղ եկ ատվ ությ ան ը, որ ը 
տար ածվ ել է հրապ ար ակ այ ին ել ույթ ին, պետ ակ ան մարմին-
ներ ի պաշտ ոն ակ ան փաստ աթղթ եր ին, լրատվ ությ ան այլ 
միջ ոց ին կամ հեղ ին ակ այ ին որև է ստեղծ ագ ործ ությ ան ը կա-
տ արվ ած հղում ով, և սկզբն աղբյ ուր ը հերք ում չի տար ած ել: 

Հ երքմ ան կամ պատ ասխ ան ի հրապ ար ակ ում ը մերժ ել ու դեպ-
քում անձ ը իր ավ ունք ուն ի դատ ար ան ի միջ ոց ով պահ անջ ել դրանց 
հրապ ար ակ ում ը։ 

Կ արև որ եր աշխ իք է, որ լրատվ ամիջ ոցն ազ ատվ ում է տվյալ 
տեղ եկ ատվ ությ ուն ը տար ած ել ու համ ար պատ ասխ ան ատվ ու-
թյ ուն ից, եթ ե այդ տեղ եկ ությ ունն եր ը նա ստաց ել է լրատվ ա կան 
գործ ակ ալ ությ ուն ից, դրանք բխում են վիճ արկ ող կողմի կամ 
նրա ներկ այ աց ուցչ ի հրապ ար ակ այ ին ել ույթ ից կամ պատ ասխ ա -
նից, ինչպ ես նաև, եթ ե այդ տեղ եկ ությ ունն եր ը հրապ ար ակ այ ին 
ելույթ ի, պետ ակ ան մարմինն եր ի պաշտ ոն ակ ան փաստ աթղթ եր ի, 
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լրատվ ությ ան այլ միջ ոց ի կամ հեղ ին ակ այ ին որև է ստեղծ ագ որ-
ծությ ան բով անդ ակ ած տեղ եկ ատվ ությ ան բառ աց ի կամ բար ե-
խիղճ վեր արտ ադր ությ ունն են, և դր անք տար ած ել իս լրատվ ա-
միջ ոց ը հղում է կատ ար ել այդ աղբյ ուր ին: Հղ ում ը սկզբնաղբյ ուր ին 
բոլ որ դեպք եր ում պարտ ադ իր է, հակ առ ակ դեպք ում լրատվ ամի-
ջ ոց ը չի կար ող ազ ատվ ել հերք ում կամ պատ ասխ ան տպագր ել ու 
պարտա կ ան ությ ուն ից։ 

Մ ինչդ ատ ակ ան պաշտպ ան ությ ան մյուս միջ ոց ը արտ ա դա տ ա-
կան մարմինն եր ին դիմելն է։ Անձ ը կար ող է դիմել և խնդր ել պաշտ-
պ ան ությ ուն Տ եղ եկ ատվ ակ ան վեճ եր ի խորհրդ ից և Էթ իկ այ ի դի-
տորդ մարմն ից։ Այս երկ ու մարմինն եր ը վայ ել ում են մասն ա գի տ ա-
կ ան համ այնք ի հեղ ին ակ ությ ուն ը։ Նր անք վերլ ուծ ել ով գործ ը՝ հան-
դես են գալ իս կարծ իք ով կամ եզր ակ աց ությ ամբ՝ նշել ով, թե արդյ ոք 
տեղ ի ուն եց ել է լրագր ող ակ ան էթ իկ այ ի կամ իր ավ ակ ան դրույթ-
ներ ի խախտ ում։ Ընդ որ ում, անձն այս մարմին եր ին կար ող է դիմել 
պաշտպ ան ակ ան մյուս միջ ոցն եր ին դիմել ուց զատ կամ միա ժա մա-
ն ակ։ Տ եղ եկ ատվ ակ ան վեճ եր ի խորհ ուրդ ը 60-ից ավ ել դա  տակ ան 
գործ եր ի վեր աբ երյ ալ հրապարակել է կարծ իք, որ ոնք հաս ան ել ի են 
կառ ույց ի պաշտ ոն ակ ան էջ ում՝ www.idcarmenia.am։ 

Դատականպաշտպանություն

ՀՀ Ք աղ աք աց իակ ան օր ենսգրք ի 1087.1 հոդվ ած ի 1-ին մա-
ս ի համ աձ այն՝ անձ ը, որ ի պատ իվ ը, արժ ան ապ ատվ ությ ուն ը 
կամ գործ ար ար համբ ավ ը ար ատ ավ որ ել են վիր ավ որ անք ի կամ 
զրպարտ ությ ան միջ ոց ով, կար ող է դիմել դատ ար ան` վիր ա վ որանք 
հասցր ած կամ զրպարտ ությ ուն կատ ար ած անձ ի դեմ:

Զրպ արտ ությ ան և վիր ավ որ անք ի դեպք ում դատ ար ան դիմելու 
ժամկ ետ ը մեկ ամիս է` այն պահ ից, երբ անձ ին հայտն ի է դարձ ել  
վիրա վ որ անք ի կամ զրպարտ ությ ան մաս ին, սակ այն ոչ ուշ, քան  
վիրա վոր անք ի կամ զրպարտ ությ ան պահ ից վեց ամսվ ա ընթ աց-
ք ում: Ս ա նշան ակ ում է, որ անկ ախ անձ ին` իր են վիր ավ որ ել ու կամ 
զրպարտ ել ու մաս ին հայտն ի դառն ալ ու պահ ից, եթ ե հրապ ար ա-
կ ումից անց ել է վեց և ավ ել ի ամիս ժամ ան ակ` դատ ար ան ը հայց ը 
պետք է մերժ ի: 

Վ իր ավ որ անք ի դեպք ում անձ ը կար ող է դատ ակ ան կարգ ով 
պահ անջ ել հետևյ ալ միջ ոցն եր ից մեկ ը կամ մի քան իս ը.

1)  հրապ ար ակ այն որ են ներ ող ությ ուն խնդրել: Ն եր ող ությ ուն 
խնդրել ու ձևը սահմ ան ում է դատ ար ան ը,
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2)  եթ ե վիր ավ որ անք ը տեղ է գտել լրատվ ակ ան գործ ուն եու-
թյ ուն իր ակ ան ացն ող ի տար ած ած տեղ եկ ատվ ությ ան մեջ, 
ապ ա լրատվ ությ ան այդ միջ ոց ով լրիվ կամ մասն ակ ի հրա-
պ ար ակ ել դատ ար ան ի վճիռ ը: Հր ապ ար ակմ ան եղ ան ակ ը և 
ծ ավ ալ ը սահմ ան ում է դատ ար ան ը,

3)  սահմ անվ ած նվազ ագ ույն աշխ ատ ավ արձ ի մինչև 1000-ա պա-
տ իկ ի չափ ով փոխհ ատ ուց ում վճար ել:

Զրպ արտ ությ ան դեպք ում անձ ը կար ող է դատ ակ ան կարգ ով 
պահ անջ ել հետևյ ալ միջ ոցն եր ից մեկ ը կամ մի քան իս ը.

1)  եթ ե զրպարտ ությ ուն ը տեղ է գտել լրատվ ակ ան գործ ու ն ե-
ությ ուն իր ակ ան ացն ող ի տար ած ած տեղ եկ ատվ ությ ան մեջ, 
ապ ա լրատվ ությ ան այդ միջ ոց ով հրապ ար ակ այն որ են հեր քել 
զրպարտ ությ ուն համ արվ ող փաստ աց ի տվյալն եր ը և (կամ) 
հրապ ար ակ ել դրանց վեր աբ երյ ալ իր պատ ասխ ան ը: Հ երք-
ման ձևը և պ ատ ասխ ան ը հաստ ատ ում է դատ ար ան ը` ղեկ ա-
վարվ ել ով «Զ անգվ ած այ ին լրատվ ությ ան մաս ին » Հ Հ օր ենք ով, 

2)  սահմ անվ ած նվազ ագ ույն աշխ ատ ավ արձ ի մինչև 2000-ապ ա-
տ իկ ի չափ ով փոխհ ատ ուց ում վճար ել:

Ք աղ աք աց իակ ան օր ենսգրք ի 1087.1 հոդվ ած ի 5-րդ մ աս ի հա-
մաձ այն՝ փաստ աց ի տվյալն եր ը հրապ ար ակ այ ին ներկ այ ացն ել ը չի 
համ արվ ում զրպարտ ությ ուն, եթ ե`

1)  դրանք տեղ են գտել մինչդ ատ ակ ան կամ դատ ակ ան վա-
ր ույթ ի ընթ ացք ում վար ույթ ի մասն ակց ի կողմից քննվող 
գործ ի հանգ ամ անքն եր ի վեր աբ երյ ալ կատ արվ ած արտ ա-
հայտ ությ ուն ում կամ ներկ այ ացր ած ապ աց ույցն եր ում,

2)  դա տվյալ իր ավ իճ ակ ում և իր բով անդ ակ ությ ամբ պայ մա-
ն ավ որվ ած է գեր ակ ա հանր այ ին շահ ով, և եթ ե փաս տաց ի 
տվյալն եր ը հրապ ար ակ այն որ են ներկ այ ացր ած անձն ապա -
ց ուց ի, որ ողջ ամտ ությ ան սահմ անն եր ում ձեռն արկ ել է  
մի ջոցն եր` պարզ ել ու դրանց ճշմարտ ությ ուն ը և հ իմն ա վ որ-
վ ածությ ուն ը, ինչպ ես նաև հավ աս ար ակշռվ ած և բ ար եխղ-
ճոր են է ներկ այ ացր ել այդ տվյալն եր ը,

3)  այն բխում է զրպարտ ությ ան ենթ արկվ ած անձ ի կամ նրա 
ներկ այ աց ուցչ ի հրապ ար ակ այ ին ել ույթ ից կամ պատ ասխ ա-
ն ից կամ նրանց ից ելն ող փաստ աթղթ ից:
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«Գ եր ակ ա հանր այ ին շահ » սկզբունքն ամր ագրվ ած է 
Ք աղաղաքացիակն օր ենսգրք ի 1087.1-րդ հ ոդվ ած ի երկ ու դրույթ-
ներ ում. Վ իր ավ որ անք ի մաս ով՝ «հրապ ար ակ այ ին արտ ահ այ-
տությ ուն ը տվյալ իր ավ իճ ակ ում և իր բով անդ ակ ությ ամբ կար ող է 
չհամ արվ ել վիր ավ որ անք, եթ ե այն հիմնվ ած է ստույգ փաստ եր ի 
վրա (բաց առ ությ ամբ բնակ ան ար ատն եր ի) կամ պայմ ան ավ որվ ած 
է գեր ակ ա հանր այ ին շահով »: 

Զրպ արտ ությ ան մաս ով՝ փաստ աց ի տվյալն եր ը հրապ ար ա -
կ այն որ են ներկ այ ացն ել ը չի համ արվ ի զրպարտ ությ ուն, եթ ե այդ 
փաստ աց ի տվյալն եր ը տվյալ իր ավ իճ ակ ում և իր բով անդ ա  կու -
թյամբ պայմ ան ավ որվ ած է գեր ակ ա հանր այ ին շահ ով, և եթ ե 
փաստ աց ի տվյալն եր ը հրապ ար ակ այն որ են ներկ այ ացր ած անձն 
ապ աց ուց ի, ողջ ամիտ հրապ ար ակմ ան  սկզբունք ը։ 

Այս սկզբունք ը (միայն զրպարտ ությ ան մաս ով) ամր ագրվ ած է 
1087.1-րդ հ ոդվ ած ի 5-րդ մ աս ի 2- րդ կ ետ ում.

  անձն ազ ատվ ում է զրպարտ ությ ան համ ար պատ ասխ ան ա-
տվ ությ ուն ից, եթ ե հիմն ավ որ ի, որ բաց ի նրան ից, որ տվյալ 
տեղ եկ ատվ ությ ուն ը իր բով անդ ակ ությ ամբ պայմ ան ավ որ-
ված էր հանր այ ին գեր ակ ա շահ ով (առ աջ ին պայմ ան ը), ողջ ա-
մտ ությ ան սահմ անն եր ում ձեռն արկ ել էր միջ ոցն եր` պարզ ել ու 
դրանց ճշմարտ ությ ուն ը և հիմն ավ որվ ած ությ ուն ը (երկր որդ 
պայմ ան ը), ինչպ ես նաև հավ աս ար ակշռվ ած և բար եխղճ որ են 
է ներկ այ ացր ել այդ տվյալն եր ը (երր որդ պայմ ան ը)։ 

Անձն ազ ատվ ում է պատ ասխ ան ատվ ությ ուն ից նաև հետևյալ 
դեպքում.

  Անձն ազ ատվ ում է վիր ավ որ անք ի կամ զրպարտ ությ ան հա-
մար պատ ասխ ան ատվ ությ ուն ից, եթ ե իր արտ ահ այ տած 
կամ ներկ այ ացր ած փաստ աց ի տվյալն եր ը լրատվ ակ ան 
գործ ակ ալ ությ ան տար ած ած տեղ եկ ատվ ությ ան, 
  ինչպ ես նաև այլ անձ ի հրապ ար ակ այ ին ել ույթ ի, 
  պաշտ ոն ակ ան փաստ աթղթ եր ի, 
  լրատվ ությ ան այլ միջ ոց ի կամ 
  հեղ ին ակ այ ին որև է ստեղծ ագ ործ ությ ան բով անդ ակ ած 
տեղ եկ ատվ ությ ան բառ աց ի կամ բար եխ իղճ վեր արտ ա-
դրու թյ ունն են, և դ ա տար ած ել իս հղում է կատ արվ ել տեղ ե-
կատվությ ան աղբյ ուր ին (հեղ ին ակ ին):  
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Մ ամ ուլ ի դեմ բերվ ած դատ ակ ան հայց եր ի մի մաս ի դեպք ում 
հայցվ որն եր ը քաղ աք ակ ան և հ անր այ ին գործ իչն եր են։ Այս առ ու-
մով կարև որ է, որ այս գործ եր ում դատ ար ան ի կողմից սահմ անվ ած 
վնաս ի փոխհ ատ ուցմ ան չափ ը չլին ի այնք ան բարձր, որ սպառն ա 
լրատվ ամիջ ոց ի գոյ ությ ան ը:  

«Լ ինգ ենսն ընդդ եմ Ավստր իայ ի» գործ ով 1986 թվակ ան ին 
Դ ատ ար ան ը նշել է, որ «քաղ աք ակ ան գործ իչն եր ի առնչ ությ ամբ 
քննադ ատ ությ ան սահմ անն երն ավ ել ի ընդ արձ ակ են, քան մաս-
նավ որ անձ ի առնչ ությ ամբ: Ի տարբ եր ությ ուն վերջ ին իս, առ ա-
ջին ը պետք է մեծ ագ ույն հանդ ուրժ ող ակ ան ությ ուն ցուց աբ եր ի իր 
յուր աք անչյ ուր խոսք ի ու գործ ող ությ ան հանդ եպ լրագր ողն եր ի 
լուրջ ուշ ադր ությ ան նկատմ ամբ»: Այս սկզբունքն ամր ապնդվ ել է 
մի շարք այլ որ ոշ ումն եր ում, ինչպ ես, օր ին ակ` «Լ ոպ ես Գ ոմես դե 
Ս իլ վան ընդդ եմ Պ որտ ուգ ալ իայ ի», 2000թ., «Ֆ ելդ եկն ընդդ եմ Սլ ո-
վ  ա կիայ ի», 2001թ., «Թ ոմ ան ընդդ եմ Լյ ուքս եմբ ուրգ ի», 2001թ., «Կ ո-
լոմբ ան ին ընդդ եմ Ֆր անս իայ ի», 2002 թ. և այլն:

Եվր ոպ այ ի Խ որհրդ ի խորհրդ ար ան ակ ան վեհ աժ ող ով ի 1998թ. 
ընդ ուն ած «Անձն ակ ան կյանք ի իր ավ ունք ի մաս ին» 1165 բան աձև ի 
6-րդ կ ետ ում տրվում է «պետ ակ ան գործ իչ» եզր ույթ ի սահմ ան ում ը. 

«Պ ետ ակ ան գործ իչն երն այն անձ ինք են, որ ոնք ուն են պե տա-
կ ան պաշտ ոն և/կ ամ օգտ ագ ործ ում են պետ ակ ան ռես ուրսն եր և, 
ավ ել ի լայն աս ած, բոլ որ նրանք, ովք եր որ ոշ ակ ի դեր ուն են հան-
ր այ ին կյանք ում` քաղ աք ակ ան ությ ան, տնտես ությ ան, արվ եստ ի, 
սոց իալ ակ ան, սպորտ ի կամ այլ բնագ ավ առն եր ում»: 

Պ ետ ակ ան պաշտ ոնյ ան եր ի մաս ին կարծ իքն եր արտ ահ այտ ել ու 
ազ ատ ությ ուն ը (որք ան էլ դրանք տհաճ, ոչ ճիշտ, վատ կամ ցնցող 
ձևակ երպվ ած լին են) ժող ովրդ ավ ար ակ ան սկզբունքն եր ի անկյ ու-
նաք արն է: «Արտ իկլ 19» կազմ ակ եպ ությ ունն իր մեկն աբ ան ությ ուն-
ներ ում նշում է. «Պ ետ ակ ան պաշտ ոնյ ան երն ավ ել ի մեծ հանդ ուրժ ո-
ղ ակ ան ությ ամբ պետք է վեր աբ երվ են քննադ ատ ությ ան ը»: 

Նշ ենք, որ զրպարտ ությ ան ը և վ իր ավ որ անք ին առնչվ ող վերո-
նշյ ալ բոլ որ կարգ ավ որ ումն եր ը կիր առ ել ի են նաև սոց իալ ակ ան 
ցանց եր ում, առց անց հարթ ակն եր ում արվ ած հրապ ար ակ ումն եր ի 
դեպք ում, այդ թվում՝ սոց իալ ակ ան ցանց եր ի մեկն աբ ան ությ ուն ներ 
տիր ույթ ում հնչեցր ած արտ ահ այտ ությ ունն եր ի պար ագ այ ում։ Ընդ 
որ ում, պաշտպ ան ակ ան համ ակ արգ եր ը նույնպ ես կիր առ ել ի են, 
եթ ե արտ ահ այտ ությ ունն եր ը անձ ը հրապ ար ակ ել է որպ ես լրա գրող 
և տվյ ալ պահ ին գործ ել է լրագր ող ի կարգ ավ իճ ակ ում։  Արդեն իսկ 
առկ ա են մի քան ի դատ ակ ան նախ ադ եպ եր, երբ լրագր ող ի կամ 
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քաղ աք աց ու դեմ բերվ ել են դատ ակ ան հայց եր սոց իալ ակ ան ցան  
ց եր ում վիճ ել ի մեկն աբ ան ությ ան կամ գրառմ ան համ ար։    

Վ երջ ում ընդգծ ենք նաև, որ վիր ավ որվ ած մարդ ը միշտ 
պետք է իր պատ իվն ու արժ ան ապ ատվ ությ ուն ը պաշտպ ան ել ու  
ձևեր ի ընտր ությ ան հնար ավ որ ությ ուն ուն են ա` հատկ ապ ես մինչև 
դա տար ան դիմել ը` էթ իկ այ ի հանձն աժ ող ովն եր ում, մամ ուլ ի 
խորհուրդն ե րում, խմբագր ությ ունն եր ում: Էթ իկ ակ ան կան ոն ա-
գր եր ի ընդ ուն ում ը մամ ուլ ի ինքն ակ արգ ավ որմ ան, նաև ինքն ա-
պաշտպ ան ությ ան լավ ագ ույն ձևն է:

ՀԱՐՑԵՐ
ԼՍԱՐԱՆԻՆ

1.Ուս ումն աս իր ել մամ ուլ ը և գտն ել պատվ ի և արժ ան ապ ատ-
վ ությ ան ոտն ահ արմ ան օր ին ակն եր։ Հ իմն ավ որ ել` ինչ ու՞ եք 
օրին ակ ը համ ար ում իր ավ ախ ախտ ում։ 

2.  Շ ար ադր ել հերքմ ան և/կ ամ պատ ասխ ան ի տեքստ։ Քնն ար-
կ ել լսար ան ում, թե որք ան ով է հերք ում ը կամ պատ ասխ ան ը 
հա մա պ ատ ասխ ան ում օր ենք ով սահմ անվ ած պահ անջն եր ին։ 

3.Քնն արկ ել բերվ ած յուր աք անչյ ուր օր ին ակ ում կար ո՞ղ է  
լրա գր ողն օգտվ ել պաշտպ ան ակ ան համ ակ արգ եր ից որ ևև 
մեկ ից։ 

4.Քնն արկ ել դատ ակ ան պրակտ իկ այ ից օր ին ակն եր, երբ  
լրագր ող ին կամ լրատվ ամիջ ոց ին դատ ի են տվել մարդ ու 
պատ իվն ու արժ ան ապ ատվ ությ ուն ը ոտն ահ ար ել ու համ ար։ 
Վ երլ ուծ ել գործ ի մանր ամ ասն եր ը, այն ուհ ետև ուս ան ողն ե-
րին հանձն ար ար ել կայ ացն ել դատ ակ ան որ ոշ ում։ Քնն արկ ել  
առ աջ արկն երն ու փաստ արկն եր ը, արդյ ունքն եր ը գրառ ել, 
ապ ա ներկ այ ացն ել գործ ով կայ ացվ ած որ ոշ ում ը։ Հ ամեմ ատ ել 
ուս ան ողն եր ի առ աջ արկն եր ը դատ ակ ան ակտ ի հետ։
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Տեղյակլինելուիրավունքնապրելուիրավունքէ:
Ռ իչ արդ Գ ալլ անդ 

Կ առ ավ ար ությ ան ը հսկել ու և երկր ի կառ ավ արմ անն ակտ ի վո-
ր են մասն ակց ել ու համ ար քաղ աք աց ին երն անհր աժ եշտ տեղ ե  կա-
տվ ությ ան կար իք ուն են: Նր անք իր ավ ունք ուն են ստան ալ հասա-
ր ակ ակ ան հետ աքրքր ությ ուն ներկ այ ացն ող կամ իր ենց անձն ա-
կան շահ եր ը շոշ ափ ող տեղ եկ ությ ունն եր, պետ ակ ան մարմինն եր ի  
գործ ո ղ ությ ունն եր ի մաս ին տեղ եկ ությ ունն եր, ինչպ ես նաև տեղ ե-
կաց վել նախ ատ եսվ ող կամ ընդ ունվ ած որ ոշ ումն եր ի մաս ին։ Մ իայն 
այս կերպ քաղ աք աց ին եր ը կար ող են պատշ աճ վեր ահսկ ող ությ ուն 
իր ակ ան ացն ել պետ ակ ան իշխ ան ությ ան գործ ուն եությ ան վրա։ Այս 
իսկ հիմն ավ որմ ամբ մարդ ու իր ավ ունքն եր ի միջ ազգ այ ին հաս ա-
րակ ակ ան կազմ ակ երպ ությ ուն ԱՐՏԻԿԼ 19-ը տեղ եկ ատվ ությ ուն ը 
բնութ ագր ել է որպ ես «Ժ ող ովրդ ավ ար ությ ան թթված ին»։ 

Եվր ոպ այ ի խորհրդ ի նախ ար արն եր ի կոմիտ եի 1992թ. ապրի լ ի 
29-ի «Կ արծ իք հայտն ել ու և տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան մա սին 
Հռչ ակ ագր ում» առ աջ է քաշվ ում հետևյ ալ գաղ ափ ար ը. «Տ եղ ե  կա-
տվ ու թյ ան և ԶԼՄ-ի ոլ որտ ում պետ ությ ան առջև դրված են հետևյալ 
խնդիրն եր ը` պետ ակ ան սեկտ որ ում բաց տեղ եկ ա տվակ ան քա-
ղ աք ակ ան ությ ուն ը (ներ առյ ալ` տեղ եկ ատվ ությ ան մատչ ել իու-
թյուն ը, որն անհր աժ եշտ է քաղ աք աց ին եր ի կողմից քաղ աք ակ ան, 
տնտես ակ ան, սոց իալ ակ ան և մշ ակ ութ այ ին հարց եր ի ընկ ալմ ան 

 «Տ ԵՂ ԵԿ ԱՏՎ ՈՒԹՅ ԱՆ ԱԶ ԱՏ ՈՒԹՅ ՈՒՆ»   
ՀԱՍԿ ԱՑ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆ ՈՒ ՆՐԱ     
ՆՇԱՆ ԱԿ ՈՒԹՅ ՈՒՆ Ը
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ուն ակ ությ ան բարձր ացմ ան համ ար) և այդպ իս ի հարց եր ի ազ ատ 
քննարկմ ան հնար ավ որ ությ ուն ը»։ 

Եվր ախ որհրդ ի մեկ այլ փաստ աթղթ ում` նախ ար արն եր ի կոմի-
տ եի 2002թ. ընդ ունվ ած «Պ աշտ ոն ակ ան փաստ աթղթ եր ի մատչ ե-
լիությ ան վեր աբ երյ ալ» հանձն ար ար ակ ան ում նշվում է, որ տեղ ե-
կատվ ությ ան ազ ատ ությ ուն ը՝ 

  հանր ությ ան ը հնար ավ որ ությ ուն է ընձ եռ ում ճիշտ ընկ ա -
լել և առ անցք այ ին կարծ իք կազմել այն հաս ար ակ ությ ան 
վերա  բերյ ալ, որ ում ինքն ապր ում է, և այն իշխ ան ությ ուն-
ն եր ի վերաբ երյ ալ, որ ոնք ղեկ ավ ար ում են իր են` միևն ույն 
ժամ ա նակ խթան ել ով հաս ար ակ ությ ան շահ եր ին առնչվ ող 
խնդիրն եր ի լուծմ ան ը քաղ աք աց ին եր ի մասն ակց ությ ուն ը,
  խթան ում է պետ ակ ան կառ ավ արմ ան մարմինն եր ի արդյ ու-
նա վ ետ ությ ուն ը և օգտ ակ ար ությ ունն ու օգն ում վերջ ինն ե-
րիս պահպ ան ել իր ենց ամբ ողջ ակ ան ությ ուն ը` խուս ափ ել ով 
կոռ ուպց իայ ի վտանգ ից, 
  նպաստ ում է պետ ակ ան կառ ավ արմ ան մարմինն եր ի օր ի ն ա-
կ ան ությ ան հաստ ատմ ան ը` իբրև հանր այ ին ծառ այ ու թյ ուն -
ներ մատ ուց ողն եր ի, և պ ետ ակ ան իշխ ան ությ ան նկատմ ամբ 
հաս ար ակ ությ ան վստահ ությ ան ամր ապնդմ ան ը։ 
  Տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ուն ը կարև որվ ում է նաև կո-
ռուպ ց իայ ի դեմ պայք ար ում։ 

ԱՄՆ-ի Գ եր ագ ույն դատ ար ան ի դատ ավ որ Լ ու իս Բր անդեի 
հայտն ի արտ ահ այտ ությ ուն ը հիմն ավ որ ում է այս միտք ը. «Մ ի 
փոքր արև ի լույս ը լավ ագ ույն ախտ ահ ան ումն է»։ Ս ա է թերևս 
պատճ առ ը, որ ԱՄՆ-ի որ ոշ նահ անգն եր ում տեղ եկ ատվ ությ ան 
ազ ատ ությ ան օր ենքն եր ը պարզ ապ ես անվ անվ ում են արև ի լույս ի 
օր ենքն եր, դրանք թափ անց ում են իշխ ան ակ ան մութ միջ անցքն եր 
և կ անխ ում կառ ավ ար ությ ան «մութ» գործ ող ությ ունն եր ը։ 

Տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան մաս ին առ աջ ին իր ա-
վա կ ան ակտն ընդ ունվ ել է Շվ եդ իայ ում դեռևս 1766 թվակ ա-
նին։ Ս ակ այն տեղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան դաս ակ ան ձևա  
կ երպ ում ը մարդու իր ավ ունքն եր ի ժամ ան ակ ակ ից կոնտ եքստ ով  
հիմն ադրվ ում է Մ արդ ու իր ավ ունքն եր ի մաս ին համ ընդհ ան ուր 
հռչակ ագր ում։ 1946 թվակ ան ին ՄԱԿ-ի գլխավ որ աս ամբլեայ ի 
որ ոշմ ամբ ընդ ուն վում է. «Տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ուն ը  
մարդ ու հիմն ար ար իր ա վունքն եր ից է և մյ ուս բոլ որ ազ ատ ու-
թյուն   ներ ի անկյ ուն աք ար ը: Այն կենս ակ ան նշան ակ ությ ուն ուն ի 
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աշխ արհ ում խաղ աղ ությ ուն և առաջ ընթ աց ապ ահ ով ել ու համ ար: 
Պ ե տու թյունն եր ի միջև փոխ ըմբռն ում ը և հ ամ ագ ործ ակց ությ ունն 
անհն ար է առ անց արթ ուն և առ ողջ հաս ար ակ ակ ան կարծ իք ի, 
որն էլ, իր հերթ ին, ամբ ողջ ով ին կախվ ած է տեղ եկ ատվ ությ ան 
մատչ ե լիու թյ ուն ից: Տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ուն ը ներ առ ում է 
ան արգ ել կերպ ով տեղ եկ ատվ ությ ուն հավ աք ել ու, փոխ անց ել ու և 
տ ար ա  ծել ու իր ավ ունք ը այլ ուր և ամեն ուր»: Այսպ իս ով, տեղ եկ ատ-
վ ու թյան ազատ ությ ուն ը տեղ եկ ությ ունն օր ենսդր ությ ամբ սահմ ան-
ված կարգ ով փնտրել ու և այն պետ ակ ան մարմինն եր ից ստան ալ ու 
իրա վ ունք ի իր ակ ան աց ումն է։

Մ արդ ու իր ավ ունքն եր ի ժառ անգ ությ ուն ը դիտ արկ ել ով` պարզ 
է դառն ում, որ տեղ եկ ությ ուն ստան ալ ու իր ավ ունք ը մարդ ու  
հիմն ա ր ար իր ավ ունքն եր ից է և պ ատկ ան ում է քաղ աք աց իակ ան 
և ք աղ աք ակ ան իր ավ ունքն եր ի թվին: Այս իր ավ ունք ի իր ավ ա կան 
պաշտպ ան ությ ուն ը քաղ աք աց ին եր ին ոչ միայն հնար ավ որ ու-
թյուն է տալ իս ազ ատ որ են փնտրել և ստ ան ալ տեղ եկ ությ ուն, այլև  
լիարժ եք գործ ադր ել իր ենց քաղ աք ակ ան մյուս իր ավ ունքն երն ու 
ազ ատ ությ ունն եր ը: Այս ինքն, առ անց այս իր ավ ունք ի անհն ար է 
իր ակ ան ացն ել ընտր ել ու և ընտրվ ել ու, միավ որվ ել ու, պետ ու թյան 
կառ ավ արմ ան ը մասն ակց ել ու և մյ ուս քաղ աք ակ ան, ինչպ ես նաև 
տնտես ակ ան, սոց իալ ակ ան և մշ ակ ութ այ ին իր ավ ունքն եր ը (բնա-
կ ար ան ի իր ավ ունք, սոց իալ ակ ան ապ ահ ով ությ ան իր ավ ունք, 
առողջ ությ ան պահպ անմ ան, կրթությ ան իր ավ ունքն եր և այլն)։ Այն 
ծառ այ ում է նաև սոց իալ ակ ան, քաղ աք ակ ան և տնտ ես ակ ան հա-
վաս ար ությ ան հասն ել ու համ ընդհ ան ուր ձգտումին: 

Տ եղ եկ ությ ուն փնտրել ու և ստ ան ալ ու իր ավ ունք ը հռչակվ ում 
է նաև Մ արդ ու իր ավ ունքն եր ի համ ընդհ ան ուր հռչակ ագր ի 19-րդ 
հ ոդվ ած ով, Մ արդ ու իր ավ ունքն եր ի և հ իմն ար ար ազ ատ ությ ուն-
ներ ի մաս ին եվր ոպ ակ ան կոնվ ենց իայ ի 10-րդ հ ոդվ ած ով, որ ը 
սահմ ան ում է, որ յուր աք անչյ ուր ոք ուն ի տեղ եկ ությ ուն և գ աղ ա-
փարն եր փնտրել ու, ստան ալ ու և հ աղ որդ ել ու իր ավ ունք տեղ ե-
կատվ ությ ան ցանկ աց ած միջ ոցն եր ով և անկ ախ պետ ակ ան սահ-
մ անն եր ից։ Ք աղ աք աց իակ ան և ք աղ աք ակ ան իր ավ ունքն եր ի մի-
ջ ազգ այ ին համ աձ այն ագր ի 19-րդ հ ոդվ ած ը ևս ամր ագր ում է այս 
սկզբունք ը։ Այս իր ավ ունք ը սահմ անվ ում է նաև տեղ եկ ատվ ությ ան 
մատչ ել իությ ան, որ ոշ ումն եր ի կայ ացմ ան ը հաս ար ակ ությ ան մաս-
ն ակ ց ությ ան և բն ապ ահպ ան ակ ան խնդիրն եր ի արդ ար աց ի լու ծ ում-
ն եր ի մատչ ել իությ ան մաս ին Օրհ ուս ի կոնվ ենց իայ ով, 1982թ. ապ-
ր իլ ի 29-ին ընդ ունվ ած խոսք ի և տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ու թյան  
մաս ին հռչակ ագր ով, ինչպ ես նաև հաս ար ակ ակ ան իշխ ա նու-
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թյան մարմինն եր ի մոտ առկ ա տեղ եկ ատվ ությ ան մատչ ել իությ ան  
վեր աբ երյ ալ N՛R (81)19 Հ անձն ար ար ակ ան ով, Արխ իվն եր ի մատ-
չե լ իությ ան վեր աբ երյ ալ եվր ոպ ակ ան քաղ աք ակ ան ությ ան մաս ին  
N՛ R (2000) 13 Հ անձն ար ար ակ ան ով։ 

Մ արդ ու իր ավ ունքն եր ի եվր ոպ ակ ան համ աձ այն ագր ի 10-րդ 
հ ոդվ ած ը խոս ում է այն մաս ին, որ այդ իր ավ ունք ը չի կար ող սահ-
մ ան ափ ակվ ել իշխ ան ությ ան մարմինն եր ի կողմից: Այս հոդվ ած ը 
քաղ աք աց ին եր ին ապ ահ ով ում է պաշտ ոն ակ ան ինֆ որմ աց իա 
ձեռք բեր ել ու իր ավ ունք ով: 1981 թվակ ան ին Եվր ահ անձն աժ ող ովն 
այն կարծ իքն է հայտն ում, որ չնայ ած 10-րդ հ ոդվ ած ով եր աշխ ա-
վ որ ված տեղ եկ ատվ ությ ուն ստան ալ ու իր ավ ունք ը «հիմն ակ ան ում  
եր աշխ ավ որ ում է տեղ եկ ատվ ությ ան ընդհ ան ուր աղբյ ուրն եր ի 
մատչ ել իությ ուն ը, չի կար ել ի բաց առ ել, որ որ ոշ ակ ի հանգ ա մանք-
ն եր ում այն ներ առ ում է այնպ իս ի փաստ աթղթ եր ձեռք բեր ել ու  
իր ավ ունք ը, որ ոնք մատչ ել ի չեն բոլ որ ին»: Այսպ իս ով, հանձն ա-
ժո ղով ը ծայր ահ եղ դեպք ում «in abstracto» ընդ ուն ել է, որ պաշտ-
ո ն ա  կան տեղ եկ ատվ ությ ան մատչ ել իությ ան իր ավ ունք ը որ ոշ ակ ի 
հանգ ամ անքն եր ում կամ որ ոշ ակ ի տեղ եկ ատվ ությ ան դեպք ում 
պաշտպ անվ ում է 10-րդ հ ոդվ ած ով: 

1982 թ. ապր իլ ի 29-ին տեղ եկ ատվ ությ ան և կ արծ իքն եր ի  
արտ ահ այտմ ան ազ ատ ությ ան մաս ին հռչակ ագր ի մասն ակ ից 
պետ ությ ունն եր ը հռչակ եց ին սկզբունքն եր, որ ոնց հետև ել ու են 
մասն ավ որ ապ ես տեղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան և լր ատվ ությ ան 
ոլ որտ ում: «Պ ետ ակ ան սեկտ որ ում իր ակ ան ացն ել բաց տեղ եկ ատ-
վ ակ ան քաղ աք ակ ան ությ ուն` ներ առյ ալ ինֆ որմ աց իայ ի մատչ ե -
լիությ ան ապ ահ ով ում ը քաղ աք ակ ան, սոց իալ ակ ան, տնտես ակ ան 
և մշ ակ ութ այ ին հարց երն ազ ատ որ են քննարկ ել ու` քաղ աք աց ին եր ի 
հնար ավ որ ությ ունն եր ը զարգ ացն ել ու նպատ ակ ով: Այս միջ ազգ ա-
յ ին փաստ աթղթ եր ը անդ ամ պետ ությ ունն եր ին պարտ ավ որ եցն ում 
են հարգ ել տեղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ուն ը, իր ենց օր են ս դրու-
թյ ամբ ապ ահ ով ել այս իր ավ ունք ի պաշտպ ան ությ ուն ը, գործ ուն 
մեխ ան իզմն եր կիր առ ել պաշտ ոն ակ ան տեղ եկ ատվ ությ ան մատ-
չել իությ ան ապ ահ ովմ ան համ ար: 
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ՀԱՐՑԵՐ
ԼՍԱՐԱՆԻՆ

1.Ի՞նչ եք հասկ ան ում տեղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ուն աս ել ով։ 

2.Ինչ ու՞ է այն կարև որ։ Ինչ ո՞վ է բար ել ավ ում մեր կյանք ը 
տեղեկատվ ությ ան ազ ատ ությ ան ապ ահ ով ում ը։ Դ իտ արկ եք 
հետևյ ալ ցանկ ը. 

Այն օգն ում է`
  կոռ ուպց իան նվազ եցն ել , 
  աղք ատ ությ ան մակ արդ ակ ը կրճատել, 
  շրջակ ա միջ ավ այր ի պահպ անումն ապ ահ ովել, 
  մարդ ու հիմն ար ար իր ավ ունքն եր ի պաշտպ ան ու -
թյան ը, 
  անձն ակ ան կյանք ի անձ եռնմխ ել իությ ան ապ ահ ով-
ման ը, 
  երկր ի անվտ անգ ությ ուն ը պաշտպ ան ել ուն, 
  արդյ ուն ավ ետ է դարձն ում երկր ի կառ ավ ար ում ը, 
  բարձ ացն ում է որ ոշ ումն եր ընդ ուն ել ու արդյ ուն ավ ե-
տությ ուն ը, 
  նպաստ ում է տնտես ությ ան մակ արդ ակ ի բարձ աց-
ման ը։ 

Լս ար ան ի հետ քննարկվ ում է յուր աք անչյ ուր կետ, ցանկ ը 
լրացվ ում է ուս ան ողն եր ի առ աջ արկն եր ով։ Այն ուհ ետև ուսա-
ն ողն եր ը պետք է բեր են գործն ակ ան կոնկր ետ օր ին ակն եր՝ 
յուր աք անչյ ուր կետ ին առնչվ ող, ինչ ի միջ ոց ով ավ ել ի հստակ է 
դառն ում ՏԱ գործն ակ ան ազդ եց ությ ուն ը։
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Տեղեկատվությանազատությանզարգացումը.
միջազգայինփորձը

Տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան ծագմ ան և զ արգ ացմ ան 
պատմ ությ ուն ը ցույց է տալ իս, որ այն սկիզբ է առ ել արևմտյ ան 
երկրն եր ում` հար ուստ հաս ար ակ ությ ունն եր ում` Շվ եդ իայ ում, ԱՄՆ-
ում, Կ ան ադ այ ում և Ավստր ալ իայ ում` դառն ալ ով իշխ ան ությ ու նից 
անհ ատ քաղ աք աց ուն պաշտպ ան ել ու միջ ոց: Այս օր աշխ արհ ի  
ավ ել ի քան 93 պետ ությ ունն եր ում ընդ ունվ ած է Տ եղ եկ ատվ ու թյան 
ազ ատ ությ ան մաս ին օր ենք։ Տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան  
մաս ին առ աջ ին օր ենք ը Շվ եդ իայ ի 1766թ. Մ ամ ուլ ի ազ ատ ու-
թյան մաս ին օր ենքն է: Ս ակ այն երկր որդ օր ենքն աշխ արհ ում ըն-
դունվ եց միայն երկ ու դար անց` 1966թ. Մ իացյ ալ Ն ահ անգն եր ում:  
Տ եղ ե կ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան գաղ ափ ար ը փաստ որ են լայն 
ճանաչ ում ստաց ավ միայն վերջ ին երկ ու տասն ամյ ակն եր ում։ Դր ա 
վկայ ու թյունն է այն իր ող ությ ուն ը, որ աշխ արհ ում ընդ ունվ ած 93 
օր ենք ն եր ից 70-ն ընդ ունվ ել է 1989թ. Բ եռլ ին ի պատ ի փլուզ ումից 
հետ ո։  ՏԱ գաղ ափ ար ի տար ածմ ան ը մեծ ապ ես նպաստ եց նաև 
այն, որ շատ միջ ազգ այ ին կառ ույցն եր, ներ առյ ալ ՄԱԿ-ը, ճան ա-
չեց ին այս իր ա վունք ի, ինչպ ես նաև այս իր ավ ունք ը եր աշխ ավ որ ող  
օր ենսդրու թյ ան հիմն ար ար կարև որ ությ ուն ը։ 

Շ ատ երկրն եր ում տեղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ունն առաջ 
մղվեց «սկանդ ալն եր ի» հետև անք ով: Այսպ ես` Կ ան ադ այ ում օրենքն 
ընդ ունվ եց 1982-ին, երբ հաս ար ակ ությ ուն ը աղմ ուկ բարձրաց -
րեց արդյ ուն աբ եր ությ ան ոլ որտ ում ոստ իկ ան ությ ան ուժ եղ հսկո-
ղ ու  թյ ան և պ ետ ակ ան կարգ ավ որմ ան դեմ: Այդպ ես եղ ավ նաև  
Ճ ապ ոն իայ ում, որտ եղ օր ենքն ընդ ունվ եց 1999-ին՝ երկ ու տասն-
ամյ ա գաղտն իությ ուն ից հետ ո: 

Այս միտ ում ը նկատվ ում է գրեթ ե բոլ որ զարգ աց ած ժող ո վրդա-
վ ար ակ ան երկրն եր ում: Ի հակ ադր ությ ուն` նոր անկ ախ երկրնե-
րում, հատկ ապ ես, որ ոնք ձևավ որվ ել են սառ ը պատ եր ազ մից 
հետ ո նոր ժող ովրդ ավ ար ությ ան ալ իք ի վրա, տեղ եկ ատվ ու թյան 
մատչ ե լիությ ան օր ենքն եր ի շարժ իչ ուժ ը մասն ակ իոր են կախվ ած է  
ժող ո վրդ ավ ար ակ ան կառ ավ ար ությ ան կամք ից` լույս սփռել նախ-
կ ին վարչ ակ ազմի գործ ուն եությ ան վրա` նրանց փաստ ա թղթեր ը 
բաց ել ով հանր ությ ան առ աջ: Օր ին ակ՝ Հ ունգ ար իայ ում տեղ ե-
կ ատվ ությ ան մատչ ել իությ ան մաս ին օր ենքն ընդ ունվ եց 1992-ի 
սկզբին: Ավ ել ի ուշ արդ են 1990-ակ անն եր ի վերջ ին և 2000-ի սկզբին 
հետև եց ին Էստ ոն իան, Լ ատվ իան, Լ իտվ ան, Չ եխ իան, Ալբ ան իան, 
Սլ ով ակ իան և Բ ուլղ ար իան: 
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Գ ործ ընթ ացն անշ եղ որ են հաս ավ նաև աշխ արհ ի ամեն ա-
գաղտն ի համ արվ ող պետ ությ ունն եր ը: 2001-ին Մ եծ Բր իտ ան իայ ի 
միացյ ալ թագ ավ որ ությ ուն ը ընդ ուն եց տեղ եկ ատվ ությ ան մատ-
չել իությ ան մաս ին օր ենք, որ ի կիր առ ում ը, սակ այն, հետ աձգվ եց 
մինչև 2005թ. հունվ ար ի 1-ը։ 2003թ. հոկտ եմբ եր ին Թ ուրք իան ևս 
ընդ ուն եց տեղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան մաս ին օր ենք։ 

Բ ոլ որ այս երկրն եր ում տեղ եկ ատվ ությ ան թափ անց իկ ու թյուն ը 
դարձ ավ օր ենք ով ամր ագրվ ած սկզբունք, իսկ գաղտն իու  թյուն ը` 
բաց առ ությ ուն։ Հ ատկ անշ ակ ան է, որ 90-ակ անն եր ի վեր ջին այն-
պիս ի հասկ աց ությ ունն եր, ինչպ իս իք են «տեղ եկ ատվ ությ ան  
ազ ատ ությ ուն ը» կամ «թափ անց իկ ությ ուն ը» բաց ակ այ ում էին 
եվր ոպ ակ ան ժող ովրդ ավ ար ակ ան երկրն եր ի իր ավ աբ ան ակ ան 
տեր մին աբ ան ությ ուն ում, ներ առյ ալ` դատ ար անն եր ի որ ոշ ումն ե-
րում։ Հ ետ ագ ա տասն ամյ ակ ում տեղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ուն ը 
Եվրոպ այ ում սկսեց ընկ ալվ ել որպ ես անձ ի անկ ախ ությ ան եր աշ-
խիքն եր ի հիմք եր ից մեկ ը։ Ինչպ ես նշում է Ռ իչ արդ Գ ալլ անդ ը իր 
«The Right to Know, The Right to Live» ուս ումն աս իր ությ ան մեջ, այդ 
գործ ընթ աց ի վրա ուժ եղ ներգ ործ ությ ուն ուն եց ան հետևյ ալ գոր-
ծոնն եր ը. 

  Ժ ող ովրդ ավ ար ակ ան երկրն եր ում խոսք ի ազ ատ ությ ան լիա-
կ ատ ար եր աշխ ավ որվ ած ությ ուն, պետ ությ ան կողմից տեղ ե-
կ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան սահմ ան ափ ակմ ան նկատմ ամբ 
հաս ար ակ ակ ան բաց աս ակ ան վեր աբ երմ ունք,
  «սառ ը պատ եր ազմի» ավ արտ, որն իշխ ան ությ ունն եր ին 
զրկեց տեղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ուն ը սահմ ան ափ ա-
կելու բազմ աթ իվ փաստ արկն եր ից, 
  տեղ եկ ատվ ակ ան տեխն ոլ ոգ իան եր ի հեղ ափ ոխ ակ ան 
զարգ աց ում, պետ ակ ան մարմինն եր ում, կազմ ակ երպ ու-
թյունն ե րում, ուս ումն ակ ան հաստ ատ ությ ունն եր ում և բն ա-
կ ար անն եր ում ի հայտ եկ ած միլ իոն ավ որ համ ակ արգ իչն եր 
և ինտ երն ետ կապ ի մատչ ել իությ ուն, որ ի շնորհ իվ հնար ա-
վ որ դարձ ավ առ անց հսկող ությ ան կամ վեր ահսկ ող ությ ան 
փնտրել, ստան ալ և տ ար ած ել ցանկ աց ած տեղ եկ ատվ ու-
թյուն ողջ աշխ արհ ով մեկ։ 

Հ այ աստ ան ի հանր ապ ետ ությ ուն ը ԱՊՀ երկրն եր ից առ ա-
ջ ին ներ ից էր, որ նախ աձ եռն եց և ընդ ուն եց տեղ եկ ատվ ությ ան  
ազ ա տ ու թյ ան մաս ին առ անձ ին իր ավ ակ ան ակտ։ Որպ ես երկ-
ր ում ընթ աց ող ժող ովրդ ավ ար ակ ան բար եփ ոխ ումն եր ի մի մաս` 
2003 թվակ ան ի սեպտ եմբ եր ի 23-ին ընդ ունվ եց «Տ եղ եկ ատվ ությ ան  
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ազ ատ ությ ան մաս ին» ՀՀ օր ենք ը, որն ուժ ի մեջ մտավ նոյ եմ   -
բեր ի 15-ին։ Եթ ե նոր անկ ախ երկրն եր ի մեծ մաս ում այս օր ենք ի 
ընդուն  ում ը պետ ությ ան վրա արտ աք ին ճնշման արդյ ունք էր, 
ապ ա Հ այ աստ ան ի պար ագ այ ում օր ենք ի ընդ ուն ում ը հանր այ ին 
ներ քին պահ անջ ով և այն գիտ ակց ությ ամբ էր պայմ ան ավ որ  ված, 
որ օրենքն անհր աժ եշտ է այս երկր ում իր ակ ան ժող ովրդ ավ ա-
րակ ան կառ ավ ար ում ապ ահ ով ել ու համ ար: Օր ենք ի ընդ ուն ում ը  
Հ այ աս տ ան ի մի խումբ հաս ար ակ ակ ան կազմ ակ երպ ությ ուն ներ ի 
կոալ ից իայ ի և խ որհրդ ար ան ի միջև երկ ու տարվ ա արդյ ուն ա վետ 
համ ագ ործ ակց ությ ան և հ ամ առ աշխ ատ անք ի արդյ ունք էր: Հ ատ-
կ ապ ես մեծ էր Տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան քաղ ա  քաց իակ ան 
նախ աձ եռն ութ ան ներդր ում ը, որ ը միավ որ ում է եր եք հաս ար ա-
կակ ան կազմ ակ երպ ությ ուննն եր` Ինֆ որմ աց իայ ի ազ ատ ու թյ ան 
կենտր ոն (նախ ագ ահ՝ Շ ուշ ան Դ ոյդ ոյ ան), Տ եղ եկ ատվ ակ ան իր ա-
վ ունք ի ինստ իտ ուտ (նախ ագ ահ՝ Կ ար են Անդր եասյ ան) և Ք աղա-
ք աց իակ ան հաս ար ակ ությ ան ինստ իտ ուտ (նախ ագ ահ՝ Արտ ակ 
Կ իր ակ ոսյ ան)։ Այս կազմ ակ երպ ությ ունն եր ը 2001թ. նախ աձ եռն ե-
ցին ոչ միայն օր ենք ի ընդ ուն ում ը, այլև օր ենք ի ընդ ուն ումից հետ ո 
2003թ. սեպտ եմբ եր ից սկսեց ին իր ակ ան ացն ել չորս ամյ ա ռազմ ա-
վար ակ ան ծրագ իր` ուղղվ ած օր ենք ի պատշ աճ կատ արմ ան ապ ա-
հ ովմ ան ը։

«Տեղեկատվությանազատությանմասին» 
ՀՀօրենքիհիմնականսկզբունքները

Ք աղ աք աց ին եր ի իր ակ ան մասն ակց ությ ուն ը, կոռ ուպց իայ ի 
դեմ արդյ ուն ավ ետ պայք ար ը և իշխ ան ությ ան գործ ող ությ ունն եր ը 
վեր ահսկ ել ը որպ ես ժող ովրդ ավ ար ությ ան հիմք եր հնար ավ որ չէ 
իր ակ ան ացն ել առ անց տեղ եկ ությ ունն եր փնտրել ու, ստան ալ ու և 
տ ար ած ել ու ազ ատ ությ ան ապ ահ ովմ ան և առ անց տեղ եկ ությ ուն 
ստան ալ ու իր ավ ունք ի իր ավ ակ ան պաշտպ ան ությ ան։ «Տ եղ ե  կատ-
վ ությ ան ազ ատ ությ ան մաս ին» ՀՀ օր ենք ով (այս ուհ ետ` Օր ենք) 
կարգ ավ որվ ում են տեղ եկ ությ ուն տնօր ին ողն եր ից մարդկ անց տեղե-
կ ությ ուն ստան ալ ու հետ կապվ ած իր ավ ահ ար աբ եր ությ ունն եր ը։ 

«Տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան մաս ին» ՀՀ օր ենք ի հիմն ա-
կ ան խնդիրն երն են. 

  սահմ ան ում է տեղ եկ ությ ուն ստան ալ ու սահմ ան ադր ակ ան 
իր ավ ունք ի իր ակ ան ացմ ան հստակ մեխ ան իզմ, 
  սահմ ան ում է պետ ակ ան մարմինն եր ից և կ ազմ ակ երպ ու-
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թյունն եր ից, ինչպ ես նաև հանր այ ին նշան ակ ությ ան մար-
մինն եր ից տեղ եկ ությ ունն եր պահ անջ ել ու և ստ ան ալ ու 
կարգ ը: Ն աև մարմինն եր ի կողմից մարդկ անց տեղ եկ ությ ուն 
ստան ալ ու դիմ ումն եր ը բավ ար ար ել ու կարգ ը, 
  փոխ ում է կառ ավ արմ ան համ ակ արգ ում արմ ատ ավ որվ ած 
գաղտն ի ությ ուն ը, 
  ապ ահ ով ում է ոչ միայն տեղ եկ ատվ ությ ան, այլև պաշտ ո-
նակ ան փաստ աթղթ եր ի մատչ ել իությ ուն ը, 
 սահմ ան ում է ՏԱ բաց առ ությ ունն եր ը, 
  սահմ ան ում է տեղ եկ ությ ուն ստան ալ ու իր ավ ունք ի խախտմ ան 
բող ոք արկմ ան և պ ատ ասխ ան ատվ ությ ան մեխ ան իզմն եր, 
  սահմ ան ում է վեր ահսկ ող ությ ան մեխ ան իզմ (օր ին ակ` 
մարդու իր ավ ունքն եր ի պաշտպ ան ի ինստ իտ ուտ ի միջ ոց ով)։ 

Սկզբ ունքն երն այն ել ակ ետ այ ին և հ իմն ար ար դրույթն երն են, 
որ ոնք արտ ահ այտ ում են տեղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան առ ավ ել 
ընդհ ան ուր հատկ ան իշն եր ը և օր ին աչ ափ ությ ունն եր ը։ Սկզբ ունք-
ներ ը, որպ ես համ ընդհ ան ուր գաղ ափ արն եր, ձևավ որվ ում և զ ար-
գ ան ում են հաս ար ակ ակ ան հար աբ եր ությ ունն եր ին զուգ ընթ աց և 
ստ ան ում են իր ենց օր ենսդր ակ ան ամր ագր ում ը։ Օր ենսդր ակ ան 
ամր ագրմ ան միջ ոց ով սկզբունքն եր ը ձեռք են բեր ում իշխ ան ա-
կան բնույթ և դ առն ում պարտ ադ իր։ Նշ ենք, որ գլխավ որ ը ոչ միայն 
սկզբունքն եր ի օր ենսդր ակ ան ամր ագր ումն է, այլ նաև դրանց 
իրակ ան ացմ ան համ ար հաս ար ակ ակ ան, քաղ աք ակ ան համ ա-
պատ ասխ ան նախ ադրյ ալն եր ի առկ այ ությ ուն ը։ Կ արև որ է նաև, որ 
սկզբունքն եր ը կրեն ոչ թե դեկլ ար ատ իվ բնույթ, այլ կենս ագ ործվ են 
կյանք ում։ 

Ըստ «Տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան մաս ին» ՀՀ օր ենք ի 4 
հ ոդվ ած ի` տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան ապ ահ ովմ ան հիմն ա-
կան սկզբունքն երն են. 

1)  տեղ եկ ությ ունն եր ը գրանց ել ու, դաս ակ արգ ել ու և պ ահպ ա-
նել ու միասն ակ ան կարգ ի սահմ ան ում ը, 

2)  տեղ եկ ությ ունն եր փնտրել ու և ստ ան ալ ու ազ ատ ությ ան 
պաշտպ ան ությ ուն ը, 

3)  տեղ եկ ությ ունն եր տրամ ադր ել ու մատչ ել իությ ան ապ ա հ ո-
վում ը, 

4) հրապ ար ակ այն ությ ուն ը։ 
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Այս սկզբունքն եր ից յուր աք անչյ ուրն ուն ի իր որ ույն տեղ ը և 
կ ոչվ ած է ապ ահ ով ել ու տեղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան խնդիր-
ն եր ի իր ակ ան աց ում ը։ Սր անք գործ ում են միասն ակ ան համ ա-
կարգ ում և իր ենց էությ ամբ ու նշան ակ ությ ամբ միասն ակ ան են։ 
ՏԱ բոլ որ սկզբունքն եր ը բխում են միմյ անց ից, պայմ ան ավ որ ված 
են մեկ ը մյուս ով, և ց անկ աց ած սկզբունք ի խախտ ում հանգեց-
նում է մեկ այլ սկզբունք ի խախտմ ան։ Ս ա նշան ակ ում է, որ 
ամեն սկզբունք եր աշխ իք է մյուս ի իր ակ ան ացմ ան համ ար, և այն 
միջոցն եր ը, որ ոնք ապ ահ ով ում են որև է կոնկր ետ սկզբունք ի կիրա-
ռ ում ը, միաժ ամ ան ակ եր աշխ իք են սկզբունքն եր ի ամբ ողջ համ ա-
կ արգ ի համ ար։ Անդր ադ առն անք ՏԱ սկզբունքն եր ից եր եք ին` 
հրապ ար ակ այն ությ ան ը, տեղ եկ ատվ ությ ուն տնօր ին ող ի կողմից 
տեղ եկ ությ ունն եր տրամ ադր ել ու մատչ   ել իությ ան ապ ահ ով ման ը 
և տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան սահմ ան ափ ակ ումն եր ի սպա-
ռ իչ ցանկ ի սահմ անմ ան ը։

Հրապարակայնությանսկզբունքը

Այս սկզբունքն ապ ահ ով ում է իշխ ան ությ ան բոլ որ թևեր ի  
թափ անց իկ գործ ուն եությ ուն ը և մ արդկ անց մասն ակց ությ ուն ը 
երկր ի կառ ավ արմ ան ը։ Իսկ առ անց բավ ար ար տեղ եկ ատվ ությ ան 
մարդ իկ չեն կար ող հսկել պետ ակ ան մարմինն եր ի գործ ող ությ ուն-
ն եր ը, ազդ ել որ ոշ ումն եր ի կայ ացմ ան գործ ընթ աց ի վրա։ 

ՏԱ հրապ ար ակ այն ությ ան սկզբունք ի էությ ուն ը հետևյ ալն է. 
վերջ ինս հաստ ատ ում է այն կանխ ավ արկ ած ը, որ պաշտ ոն ակ ան 
փաստ աթղթ եր ը հանր այ ին բնույթ ուն են և պ ետք է մատչ ել ի լի-
ն են հանր ությ ան ը, եթ ե չկա առ ավ ել կարև որ հանր այ ին կա շահ 
տեղե կ ությ ուն ը գաղտն ի պահ ել ու համ ար։ Անգ ամ եթ ե քաղ ա-
քա   ցին դիմում է գաղտն իք համ արվ ող տեղ եկ ությ ունն եր ստան-
ալ ու հա մար, իշխ ան ությ ունն եր ը պետք է նժար ի վրա դնեն մի 
կողմից հա սար ակ ու թյան հետ աքրքր ությ ուն ը, տեղյ ակ լին ել ու 
իր ավ ունք ը, մյուս կողմից` գաղտն իք ը պահպ ան ել ու անհր ա ժեշ-
տ ությ ուն ը։ Ք աղ աք աց ին եր ի առջև պետք է բաց լին են ոչ միայն 
պաշտ ոն ա կան փաստ աթղթ եր ը, այլև օր ենսդ իր, գործ ադ իր և 
դ ատ ական մար մինն եր ի գործ ուն եությ ուն ը: Որ ոշ երկրն եր ընդ ու-
նել են նաև բաց նիստ եր ի մաս ին հատ ուկ օր ենքն եր, որ ոնք ապ ահ-
ով ում են օրենս  դ իր և դ ատ ակ ան մարմինն եր ի նիստ եր ի թափ ան -
ցիկությունն ու հրապ ար ակ այն ությ ուն ը: Օր ենսդ իր և դ ատ ակ ան 
իշխ անություններ ի թափ անց իկ ությ ան, հրապ ար ակ այն ությ ան և 
հ աս ար ակ ու թյան առջև բաց լին ել ու սկզբունքն երն ամր ագրվ ած են 
ՀՀ Ս ահ ման ադրությ ամբ և օր ենքն եր ով։
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Նկ ատ ել ի է նաև, որ չափ ից ավ ել ի հրապ ար ակ այն ությ ուն ը 
կար ող է խանգ ար ել պետ ակ ան պաշտ ոնյ ան եր ի միջև կարծ իք-
ներ ի ազ ատ և անկ եղծ փոխ ան ակմ ան ը, և որ պաշտ ոնյ ան եր ը 
չեն կար ող արդյ ուն ավ ետ գործ ել թափ անց իկ «ակվ ար իում ում»։ 
Այս փաստ արկ ը կարև որ է, սակ այն այն պետք է հաշվ եկշռ ել  
գաղտն ա պ ահ ությ ան և հ աշվ ետվ ությ ան բաց ակ այ ությ ան հետ։ 
Կ ար ո՞ղ է արդյ ոք որև է մեկ ը լրջոր են պնդել, որ առ անց հաշվ ե տու 
լին ել ու որ ոշ ումն եր ընդ ուն ելն առ ավ ել արդյ ուն ավ ետ է։ Մ ի բան 
ակնհ այտ է, որ հրապ ար ակ այն ությ ունն իր ակ ան կար ող է լին ել 
միայն, եթ ե առկ ա է քաղ աք ակ ան և ս ոց իալ ակ ան կայ ուն ությ ուն, 
քան ի որ այս պար ագ այ ում կառ ավ ար ությ ան համ ար ավ ել ի հեշտ է 
վստահ ել ինքն իր են և իր ժող ովրդ ին:

Տեղեկատվությունտնօրինողիկողմից  
տեղեկություններտրամադրելումատչելիության
ապահովումը

Այս սկզբունք ից բխում է, որ պետ ակ ան իշխ ան ությ ան մար-
մինն եր ը ՏԱ ապ ահ ովմ ան նպատ ակ ով պարտ ավ որ են հանր ու-
թյանն ապ ահ ով ել անհր աժ եշտ տեղ եկ ատվ ությ ամբ։ Այս սկզբունք ի 
իր ակ ան ացմ անն աջ ակց ող միջ ոցն երն են պետ ակ ան մարմին-
ներ ի կողմից տեղ եկ ությ ունն եր ի պարտ ադ իր հրապ ար ակ ում ը, ՏԱ  
համ ար պատ ասխ ան ատ ու անձ ի նշան ակ ում ը, փաստ աթղթ եր ի` 
մեկ միասն ակ ան կարգ ով հավ աք ում ը և պ ահպ ան ում ը, պաշտ ո-
նատ ար անձ անց իր ազ եկ ում ը, կրթում ը և այլն։ 

Այսպ իս ով, պետ ակ ան մարմինն եր ը պարտ ավ որ են ան հրա-
ժ եշտ միջ ոցն եր ձեռն արկ ել իր ենց տնօր ինմ ան տակ գտնվող 
տեղ եկ ատվ ությ ան մատչ ել իությ ուն ը հեշտ ացն ել ու ուղղ ությ ամբ։ 
Այս նպատ ակ ով ՏԱ մաս ին ՀՀ օր ենք ը սահմ ան ում է, որ տեղ ե-
կատվ ությ ուն տնօր ին ող ը պարտ ավ որ է պարբ եր աբ ար, սակ այն 
առնվ ազն տար ին մեկ անգ ամ պարտ ադ իր հրապ ար ակ ել որ ո  շ ա-
կ ի խումբ տեղ եկ ությ ունն եր: Հր ապ ար ակ ում աս ել ով՝ օր ենսդ իր ը 
հասկ ան ում է տեղ եկ ությ ուն ը մամ ուլ ի և զ անգվ ած այ ին լրատվ ու-
թյ ան մյուս միջ ոցն եր ով, Ինտ երն ետ ով, ինչպ ես նաև օր ենսդր ու-
թյամբ սահմ անվ ած այլ միջ ոցն եր ով հանր ությ ան ը տեղ եկ ացն ել ը 
և մ ատչ ել ի դարձն ել ը: 
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Ս ով որ աբ ար իշխ ան ությ ունն եր ը տար ած ում են այնպ իս ի 
տեղ եկ ատվ ությ ուն, որն իր ենց կարծ իք ով է կարև որ, որ հաս ա-
ր ակ ությ ունն իմ ան ա: Որ ոշ ակ ի տեղ եկ ատվ ությ ուն տար ած ել ու 
կառ ավ ար ությ ան պարտ ակ ան ությ ուն ը չպետք է շփոթ ել հաս ա-
րակ ությ ան կամ լրատվ ամիջ ոցն եր ի ներկ այ աց ուց իչն եր ի կողմից 
պահ անջվ ող տեղ եկ ատվ ությ ուն ը տրամ ադր ել ու կառ ավ ար ու-
թյան պարտ ավ որ ությ ան հետ, մի բան, որ շատ հաճ ախ է պա տ ա-
հ ում պրակտ իկ այ ում։ 

Եվր ախ որհրդ ի «Պ աշտ ոն ակ ան փաստ աթղթ եր ի մատչ ել իու-
թյ ան վեր աբ երյ ալ» հանձն ար ար ակ ան ում նշվում է. «Պ ետ ակ ան 
իշխ ան ությ ուն ը պետք է իր սեփ ակ ան նախ աձ եռն ությ ամբ իր ա -
կա ն ացն ի անհր աժ եշտ միջ ոց առ ումն եր իր մոտ պահվ ող պետ ա-
կ ան տեղ եկ ատվ ությ ան հրապ ար ակմ ան ուղղ ությ ամբ, երբ նշված 
տե ղեկ ությ ունն եր ի տրամ ադր ում ը հանր այ ին կառ ավ արմ ան  
թափ անց իկ ությ ան ը կամ վարչ ակ արգ եր ի ներս ում արդյ ուն ավ ե-
տ ու թյ ան ը նպաստ ել ու համ ար կարև որ նշան ակ ությ ուն ուն ի, կամ 
խրախ ուս ակ ան կլին ի հանր այ ին նշան ակ ությ ան խնդիրն եր ի լուծ -
մ ան ը հաս ար ակ ությ ան գիտ ակցվ ած մասն ակց ությ ուն ը խթա-
նել ու համ ար»։ Նմ ան մասն ակց ությ ուն ը ժող ովրդ ավ ար ությ ան և  
ար դյուն ավ ետ կառ ավ արմ ան համ ար կարև որ գործ ոն է։ Ավ ել ին, 
տեղ եկ ատվ ությ ան հրապ ար ակ ում ը, նախք ան դրա տրամ ա դրման 
վեր աբ երյ ալ հարցմ ան ստաց ում ը ուն ի այն առ ավ ել ությ ուն ը, որ 
պետ ակ ան իշխ ան ությ ան մարմին ը ստիպվ ած չի լին ի արձ ագ անք ել 
լրաց ուց իչ դիմ ումն եր ի, քան ի որ պահ անջվ ող տեղ եկ ատվ ությ ունն 
արդ են մատչ ել ի կլին ի բոլ որ ին։ Ի դեպ, պետ ակ ան իշխ ան ությ ան 
մարմինն ազ ատ է ընտր ել ու տեղ եկ ատվ ությ ան հրապ ար ա կման 
առ ավ ել հարմ ար տարբ եր ակ ը (ցուց ատ ախտ ակն եր, պաշտո-
ն ա կան հրատ ար ակ ությ ունն եր, ինտ երն ետ այ ին էջ եր կամ այլ  
հան ր ամ ատչ ել ի միջ ոցն եր)։ 

Պ արտ ադ իր հրապ ար ակմ ան ենթ ակ ա տեղ եկ ությ ունն եր ի 
ցանկ ը սահմ անվ ում է օր ենք ով։ ՏԱ մաս ին ՀՀ Օր ենք ի 7-րդ հ ոդ-
ված ի 3-րդ մ աս ով` տեղ եկ ատվ ությ ուն տնօր ին ող ը տար ին առնվ ազն 
մեկ անգ ամ հրապ ար ակ ում է իր գործ ուն եությ անն առնչվ ող հետ ևյալ 
տեղ եկ ությ ունն եր ը և դր անց ում կատ արվ ած փոփ ոխ ությ ունն եր ը. 

  հանր ությ ան համ ար իր ակ ան ացվ ող (իր ակ ան ացմ ան  
ենթ ա կ ա) աշխ ատ անքն եր ը և ծ առ այ ությ ունն եր ը, 
 բյուջ են եր ը, 
 հաստ իք աց ուց ակն եր ը, 
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  պաշտ ոն ատ ար անձ անց ան ուն-ազգ ան ունն եր ը, կրթու-
թյուն ը, մասն ագ իտ ությ ուն ը, պաշտ ոն ը, աշխ ատ անք ի 
վայր ի հեռ ախ ոս այ ին համ արն եր ը, էլ եկտր ոն այ ին փոստ ի 
հասց են եր ը,

  մարմն ի/կազմ ակ երպ ությ ան կողմից տնօր ինվ ող տեղ ե-
կությ ունն եր ի ցանկ ը և դր անց տրամ ադրմ ան կարգ ը, 
 տվյալ մարմն ի` շրջակ ա միջ ավ այր ի վրա ներգ ործ ությ ուն ը, 
 հաս ար ակ ակ ան միջ ոց առ ումեր ի ծրագր եր ը, 
 քաղ աք աց ին եր ի ընդ ուն ել ությ ան կարգ ը, օր ը, ժամ ը և վ այր ը, 
  աշխ ատ անքն եր ի և ծ առ այ ությ ունն եր ի բնագ ավ առ ում գնա-
գ ոյ ացմ ան կարգ ը, գներ ը (սակ ագն եր ը), 
  տնօր ինվ ող տեղ եկ ությ ունն եր ի ցանկ ը և դր անց տնօր ինմ ան 
կարգ ը, 
  ստացվ ած հարց ումն եր ի վեր աբ երյ ալ վիճ ակ ագր ակ ան և 
ամփ ոփ տվյալն եր ը, այդ թվում` մերժմ ան հիմք եր ը և այլն։ 

Ի դեպ, պարտ ադ իր և անհ ապ աղ հրապ ար ակմ ան են ենթ ակ ա 
նաև դրանց ում կատ արվ ող փոփ ոխ ությ ունն եր ը: 

Տ եղ եկ ատվ ությ ուն տնօր ին ողն օր ենսդր ությ ամբ սահմ անվ ած 
կարգ ով մշակ ում և հր ապ ար ակ ում է նաև իր կողմից տեղ եկ ու-
թյուն տալ ու կարգ ը, որ ը փակցն ում է իր գտնվել ու վայր ում` բոլ որ ի 
համար տես ան ել ի տեղ ում։ 

Օր ենք ի նույն հոդվ ած ի 2-րդ մ աս ի համ աձ այն` տեղ եկ ա տվու-
թյ ուն տնօր ին ող ը անհ ապ աղ հրապ ար ակ ում է կամ այլ մատչ ել ի 
միջ ոց ով հանր ությ ան ը տեղ եկ ացն ում է իր տնօր ին ությ ան տակ 
գտնվող այն տեղ եկ ությ ուն ը, որ ի հրապ ար ակ ում ը կար ող է կան-
խ ել պետ ակ ան և հ աս ար ակ ակ ան անվտ անգ ությ ան ը, հաս ար ա-
կ ակ ան կարգ ին, հանր ությ ան առ ողջ ությ անն ու բարք եր ին, այլ ոց  
իր ավ ունքն եր ին և ազ ատ ությ ունն եր ին, շրջակ ա միջ ավ այր ին, 
անձանց սեփ ակ ան ությ ան ը սպառն աց ող վտանգ ը։ 

Բ աց ի անհր աժ եշտ տեղ եկ ատվ ությ ուն հրապ ար ակ ել ու պա-
հ անջ ից, օր ենսդր ությ ուն ը մատչ ել իությ ունն ապ ահ ով ել ու ևս մեկ 
միջ ոց է նախ ատ ես ում։ Տ եղ եկ ատվ ությ ուն տրամ ադր ել ու գործ-
ընթ ացն արդյ ուն ավ ետ իր ակ ան ացն ել ու համ ար յուր աք ան չյուր 
պետ ակ ան մարմն ում պետք է նշան ակվ ի տեղ եկ ատվ ու թյան 
ազ ատ ությ ան ապ ահ ովմ ան համ ար պատ ասխ ան ատ ու անձ:  
Վ եր ջ ինս տեղ եկ ությ ուն փնտրող ին մատչ ել ի ձևով բաց ատր ում 
է տեղ եկ ությ ան տրամ ադրմ ան կարգ ը, պայմ անն եր ը և ձև եր ը,  
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անհր աժ եշտ ությ ան դեպք ում օգն ում է նաև դիմ ում գրել: Պ ա տաս-
խ ան ատ ու անձ ը նաև մշակ ում է ստացվ ած հարց ումն եր ի վիճակ ա-
գր ակ ան և ամփ ոփ տվյալն եր ը:

ՀԱՐՑԵՐ
ԼՍԱՐԱՆԻՆ

1.Եթ ե դուք լին եիք ՏԱ մաս ին օր ենք ի հեղ ին ակ ը, ի՞նչ հիմն ակ ան 
դրույթն եր կներ առ եիք օր ենք ում։ Գ ործ ող օր ենք ի ո՞ր դրույթ -
ներ ը կշտկեիք, ո՞ր դրույթն եր ը կհան եիք և այլն։ Օգտ ագ որ ծեք 
Տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան մոդ ել այ ին օր ենք ը`   
www.article19.org։ 

2.Դ աս ախ ոս ությ ուն ում նշված երկ ու սկզբունքն եր ից բաց ի նշեք 
այլ սկզբունքն եր, որ ոնք կարև որ են տեղ եկ ատվ ությ ան մատ-
չ ել իությ ան առ ում ով։ 

3.  Պ ետ ակ ան մարմինն եր ում առկ ա տեղ եկ ատվ ությ ան որոշ տե-
ս ակն եր ուղղ ակ իոր են ազդ ում են անհ ատն եր ի վրա։ Դրանք 
կար ող են առնչվ ել հետևյ ալ ոլ որտն եր ին. 

- քաղ աք ակ ան ությ ուն, 

- սոց իալ ակ ան ապ ահ ով ությ ուն, 

- առ ողջ ապ ահ ությ ուն, 

- կրթությ ուն,

- շրջակ ա միջ ավ այր,

- անվտ անգ ությ ուն,

- արդ ար ադ ատ ությ ուն,

Շար ուն ակ եք այս ցանկ ը։

Հ աշվ ի առն ել ով այս ցանկ ը` նշեք այն տեղ եկ ությ ունն եր ը,  
որ ոնք առկ ա են պետ ակ ան մարմինն եր ում և հ աս ար ակ ու-
թյուն ը շահ ագրգռվ ած է իմ ան ալ։
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ՏԱսահմանափակումներիսպառիչցանկի 
սահմանումը

Ինչպ ես սահմ ան ում են ՏԱ միջ ազգ այ ին չափ ան իշն եր ը` 
տե ղեկ ատվ ությ ան մատչ ել իությ ուն ը պետք է լին ի կան ոն, իսկ 
գաղտնի ությ ուն ը` բաց առ ությ ուն այն դեպք եր ում, երբ գեր ակ այ ում 
են այլ օր ին ակ ան շահ եր։ Ս ահմ ան ափ ակ ումն եր ը պետք է հստակ  
ամր ագրվ են օր ենք ով, անհր աժ եշտ լին են ժող ովրդ ավ ար ակ ան 
հաս ար ակ արգ ում և ուղղվ ած լին են օր ին ակ ան շահ(եր)ի պաշտ-
պան ությ ան ը։ Խ ոսք ի և տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ուն ը հռչա-
կող Մ արդ ու իր ավ ունքն եր ի եվր ոպ ակ ան կոնվ ենց իայ ի 10-րդ հ ոդ-
ված ում բերվ ում են այս իր ավ ունքն եր ի սահմ ան ափ ակմ ան հիմ-
քեր ը, որ ոնք են.

1.  Հ աս ար ակ ակ ան շահ եր ի պաշտպ ան ությ ան համ ար նախա -
տ եսվ ած սահմ ան ափ ակ ումն եր (ազգ այ ին անվտ անգ ու-
թյան, տար ածք այ ին ամբ ողջ ակ ան ությ ան, հաս ար ակ ակ ան 
ան վտան գ ությ ան, առ ողջ ությ ան կամ բար ոյ ակ ան ությ ան 
պաշտպ ան ությ ան, անկ արգ ությ ունն եր ը կամ հանց ագ ործ ու-
թյ ունն եր ը կանխ ել ու նպատ ակ): 

2.  Այլ ոց իր ավ ունքն եր ի պաշտպ ան ությ ան համ ար նախ ա-
տեսվ ած սահմ ան ափ ակ ումն եր: 

3.  Դ ատ ակ ան իշխ ան ությ ան հեղ ին ակ ությ ան և անկ ողմն ա-
կալ ությ ան համ ար անհր աժ եշտ սահմ ան ափ ակ ումն եր։ 

Ինչպ ես արդ են նշվեց, տեղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան ցան-
կ աց ած սահմ ան ափ ակ ում պետք է նախ ատ եսվ ած լին ի օր ենք ով։ 
Այն պետք է անհր աժ եշտ լին ի հոդվ ած ում տեղ գտած նպատ ակ-
ներ ից որև է մեկ ի պաշտպ ան ությ ան համ ար, այս ինքն լին ի արդ ա-
ր ացվ ած։ Եվ, վերջ ապ ես, սահմ ան ափ ակ ում ը պետք է անհր աժ եշտ 
լին ի ժող ովրդ ավ ար հաս ար ակ ությ ան համ ար։ Բ աց արձ ակ սահ-
ման ափ ակ ումն ան ընդ ուն ել ի է։ 

Որպ եսզ ի ճիշտ կիր առվ են վեր ը նշված սահմ ան ափ ա-
կումներ ի հիմք եր ը, ԱՐՏԻԿԼ 19 միջ ազգ այ ին կազմ ակ երպ ու-
թյունն իր մշակ ած ՏԱ մոդ ել այ ին օր ենք ում առ աջ արկ ում է եր եք  
մաս ից բաղկ աց ած ստուգ ում, որ ը պետք է կատ ար ի պետ ակ ան 
մարմին ը տեղ եկ ատվ ությ ան տրամ ադր ում ը մերժ ել ուց առ աջ: 
Ըստ այդ ստուգմ ան թեսթ ի` տեղ եկ ատվ ությ ուն ը կար ող է դասվ ել 
սահ  մանա փ ակ ումն եր ի շարք ը, եթ ե՝ 
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  տեղ եկ ատվ ությ ուն ը վեր աբ եր ում է օր ենք ում շար ադրվ ած 
նպատ ակն եր ին, 

  բաց ահ այտ ում ը կար ող է զգալ ի վնաս հասցն ել այդ նպա-
տ ակ ին, 

  նպատ ակ ին հասցվ ած վնաս ը կար ող է շատ ավ ել ի մեծ  
լին ել, քան հաս ար ակ ությ ան հետ աքրքրվ ած ությ ունն այդ 
տեղ եկ ատվ ությ ան նկատմ ամբ: 

Երկր ի պաշտպ ան ությ ուն ը, ազգ այ ին անվտ անգ ությ ուն ը, 
արտ աք ին հար աբ եր ությ ունն եր ը, օր ին ակ ան ությ ուն ը և անձն ա-
կ ան կյանք ի անձ եռնմխ ել իությ ուն ը և, ինչ-որ չափ ով, պետ ակ ան 
մարմն ի ներք ին գործ ընթ ացն եր ը կար ող են ՏԱ օր ենսդր ությ ան 
բաց առ ությ ուն լին ել։ Օր ին ակ՝ Շվ եդ իայ ի Գ աղտն իությ ան մա սին 
օր ենք ում նախ ատ եսվ ած են 250-ի հասն ող բաց առ ությ ունն եր,  
որ ոնց մի մասն առնչվ ում է օր ենք ով պաշտպ անվ ող շահ եր ին, իսկ 
մյուսն եր ը` փաստ աթղթ եր ի որ ոշ ակ ի խմբեր ի։ Բ աց առ ությ ուն-
ներ ի մեծ մաս ը սահմ անվ ում է որ ոշ ակ ի ժամկ ետ ով` 70-ից մինչև  
երկ ու տար ի։ Որ ոշ այլ բաց առ ությ ունն եր իր ենց ուժ ը պահպ ան ում 
են մինչև որ ոշ ակ ի դեպք ի երև ան գալ ը։ Տ արբ եր ակն եր ը շատ են 
և բ ազմ ազ ան, սակ այն խնդրի կարև որ ությ ուն ը աստ իճ ան աբ ար  
մեծ ան ում է քաղ աք աց իակ ան հաս ար ակ ությ ունն եր ում և տ ար ած-
վում աշխ արհ ով մեկ։ 

Ըստ ՀՀ Ս ահմ ան ադր ությ ան 42-րդ հ ոդվ ած ի 3-րդ մ աս ի`  
կարծ իք ի արտ ահ այտմ ան ազ ատ ությ ուն ը կար ող է սահմ ան ա -
փակվ ել միայն օր ենք ով` պետ ակ ան անվտ անգ ությ ան, հաս ա -
րակ ա կ ան կարգ ի, առ ողջ ությ ան և բ ար ոյ ակ ան ությ ան կամ այլ-
ոց պատվ ի ու բար ի համբ ավ ի և այլ հիմն ակ ան իր ավ ունքն եր ի և 
ազատ ությ ունն եր ի պաշտպ ան ությ ան նպատ ակ ով:

Հ ամ աձ այն Ս ահմ ան ադր ությ ան 51-րդ հ ոդվ ած ի 2-րդ մ աս ի՝ 
Տ եղ եկ ությ ունն եր ստան ալ ու իր ավ ունք ը կար ող է սահմ ան ափ ա  կ-
վ ել միայն օր ենք ով` հանր այ ին շահ եր ի կամ այլ ոց հիմն ակ ան իրա-
վունքն եր ի և ազ ատ ությ ունն եր ի պաշտպ ան ությ ան նպատ ակ ով:

Ս ահմ ան ափ ակ ումն եր ի սահմ ան ադր ակ ան հիմք երն իր ենց 
կարգ ավ որ ումն են ստաց ել առ անձ ին օր ենքն եր ում, ինչպ ես, օր ի նակ` 
«Պ ետ ակ ան և ծ առ այ ող ակ ան գաղտն իք ի մաս ին» ՀՀ օր ենք ում։ 

ՏԱ կարև որ ագ ույն սկզբունքն եր ից է այն, որ այս սահմ ան ա-
փակ ումն եր ի շրջան ակ ը պետք է սահմ անվ ած լին ի օր ենք ում և լ ին ի 
սպառ իչ։ Օր ենք ի 8-րդ հ ոդվ ած ով սահմ անվ ում են բոլ որ ՏԱ սահ-
ման ափ ակ ումն եր ը։
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Դ ա այն տեղ եկ ությ ունն է, որ ը. 
1)  պար ուն ակ ում է պետ ակ ան, ծառ այ ող ակ ան, բանկ այ ին, 

առևտր այ ին գաղտն իք,
2)  խախտ ում է մարդ ու անձն ակ ան և ընտ ան եկ ան կյանք ի 

գաղտն իությ ուն ը, այդ թվում` նամ ակ ագր ությ ան, հեռ ա -
խոսայ ին խոս ակց ությ ունն եր ի, փոստ այ ին, հեռ ագր ակ ան և 
այլ հաղ որդ ումն եր ի գաղտն իությ ուն ը, 

3)  պար ուն ակ ում է հրապ ար ակմ ան ոչ ենթ ակ ա նախն ակ ան 
քննությ ան տվյալն եր ը,

4)  բաց ահ այտ ում է մասն ագ իտ ակ ան գործ ուն եությ ամբ պայ-
ման ավ որվ ած մատչ ել իությ ան սահմ ան ափ ակ ում պահ ան-
ջող տվյալն եր (բժշկակ ան, նոտ ար ակ ան, փաստ աբ ան ա-
կան գաղտն իք), 

5)  խախտ ում է հեղ ին ակ այ ին իր ավ ունք ը և (կամ) հար ակ ից  
իր ավ ունքն եր ը։ 

Օր ենք ը նաև նշում է, որ եթ ե պահ անջվ ող տեղ եկ ությ ան մի 
մաս ը պար ուն ակ ում է տվյալն եր, որ ոնց տրամ ադր ում ը ենթ ակ ա 
է մերժմ ան, ապ ա տեղ եկ ությ ուն է տրամ ադրվ ում մնաց ած մաս ի 
վերաբ երյ ալ: Ըստ վեր ը նշված հանձն ար ար ակ ան ի` եթ ե սահմ ա-
ն ափ ակ ում ը վեր աբ եր ում է միայն տվյալ փաստ աթղթ ում պար ու-
նակվ ող տեղ եկ ատվ ությ ան մի հատվ ած ին, ապ ա մնաց ած հատ-
վ ած ը պետք է տրամ ադրվ ի սով որ ակ ան կարգ ով։ Անհր աժ եշտ է 
պարզ մատն անշ ել, թե որ հատվ ած ում և որք ան տեղ եկ ատվ ությ ուն 
է ջնջվել։ Եթ ե փաստ աթ ուղթ ը տպագ իր է, ապ ա ջնջումն եր ը կար ել ի 
է կատ ար ել պատճ են ել իս սահմ ան ափ ակմ ան ենթ ակ ա հատվ ած ը 
սպիտ ակ թղթով ծածկ ել ու միջ ոց ով։ Էլ եկտր ոն այ ին փաստ աթղթ ի 
դեպք ում պատճ են ի վրա պետք է հստակ նշվի, թե փաստ աթղթ ի որ 
հատվ ածն երն են ջնջվել, օր ին ակ՝ այդ հատվ ածն եր ը բաց (չգրված) 
թողն ել ով։ Բ աց ի այդ, փաստ աթղթ ի տրամ ադրմ ան ժամ ան ակ 
չպետք է ընտր ել այնպ իս ի ձև, որ ը կբաց ահ այտ ի գաղտն ի տեղ ե-
կ ատվ ությ ուն ը։ 
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ՀԱՐՑԵՐ
ԼՍԱՐԱՆԻՆ

1.  Օգտ ագ ործ ել ով սահմ ան ափ ակ ումն եր ի` օր ենք ում նշված 
ցանկ ը, բեր եք կոնկր ետ օր ին ակն եր այնպ իս ի տեղ եկ ատվ ու-
թյ ան, որ ը, ձեր կարծ իք ով, չպետք է տրամ ադրվ ի լրագր ող ին։ 

2.  Ինչպ իս ի՞ն է սահմ ան ափ ակ ումն եր ի` օր ենք ում ներկ այ աց-
ված ցանկ ը։ Ձ եր կարծ իք ով, այն կար իք ուն ի՞ կրճատմ ան կամ 
ընդլ այնմ ան։ 

3.  Ձ եր կարծ իք ով կար ո՞ղ են լին ել դեպք եր, երբ ցանկ ում  
ներ առվ ած տեղ եկ ատվ ությ ուն ը անհր աժ եշտ է գաղտն ազ եր-
ծ ել: Եթ ե այ ո, ապ ա ո՞ր դեպք եր ում: Դ ուք կար ող եք ընտր ու-
թյուն կատ ար ել հետևյ ալ ցանկ ից.

 հանց ագ ործ ությ ան կատ ար ում, 

 կոռ ուպց իա, 

 ազգ այ ին անվտ անգ ությ ան ը սպառն աց ող վտանգ, 

 էկ ոլ ոգ իակ ան անվտ անգ ությ ուն, 

 առ ողջ ապ ահ ակ ան անվտ անգ ությ ուն, 

  ցանկ աց ած այլ վտանգ, որ ը սպառն ում է տեղ եկ ատվ ու-
թյ ան ազ ատ ությ ան օր ին ակ ան սահմ ան ափ ակ ումն եր ով 
պաշտպ անվ ող արժ եքն եր ին։

4.  Տ եղ եկ ատվ ությ ան արտ ահ ոսք թույլ տված պաշտ ոնյ այ ի  
իր ավ ակ ան պաշտպ ան ությ ուն ը։ Բ եր եք իշխ ան ությ ան վատ 
աշխ ատ անք ի օր ին ակն եր, որ ոնք կար ող են իր ավ ունք տալ 
պաշտ ոնյ ան եր ին հանր ությ անն աս ել ճշմարտ ությ ուն ը,  
նույն իսկ եթ ե դա դեմ է իր գեր ատ եսչ ությ ան շահ ին կամ  
կար ող է բաց ահ այտ ել պետ ակ ան գաղտն իք։ Քնն արկ եք 
կոնկր ետ դեպք եր (ջրի աղտ ոտվ ած ությ ուն, օդ ի աղտ ոտվ ած-
ությ ուն, կոռ ուպց իա, համ աճ ար ակն եր ի բռնկում և այլն)։
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Տեղեկությունստանալուկարգը.  
տեղեկությունստանալուհարցում

Առ անցք այ ին է այն հարց ը, թե ովք եր ուն են տեղ եկ ությ ուն 
ստան ալ ու և տ եղ եկ ությ ուն ստան ալ ու հարց ում ներկ այ ացն ել ու  
իր ավ ունք։ Տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան մաս ին օր ենսդր ու-
թյամբ տեղ եկ ությ ուն ստան ալ ու իր ավ ունք ը յուր աք անչյ ուր ի` ինչ պես  
իր ավ աբ ան ակ ան, այնպ ես էլ ֆիզ իկ ակ ան անձ անց իր ավ ունքն 
է` անկ ախ նրան ից՝ քաղ աք աց ի է, օտ ար երկր աց ի, թե քաղ աք ա-
ցիությ ուն չուն եց ող անձ։ 

 ՀՀ-ում յուր աք անչյ ուր ոք իր ավ ունք ուն ի դիմել ու և տ եղ եկ ու-
թյուն տնօր ին ողն եր ից պահ անջ ել ու տեղ եկ ությ ունն եր։ «ՏԱ մա-
ս ին» ՀՀ օր ենք ի 6-րդ հ ոդվ ած ը սահմ ան ում է, որ յուր աք անչյ ուր 
անձ իր ավ ունք ուն ի ծան ոթ ան ալ ու իր փնտրած տեղ եկ ությ ան ը և 
(կամ) դա ստան ալ ու նպատ ակ ով օր ենք ով սահմ անվ ած կարգ ով 
հարցմ ամբ դիմել ու տեղ եկ ատվ ությ ուն տնօր ին ող ին և ստ ան ալ ու 
այդ տեղ եկ ությ ուն ը։ 

Հ ոդվ ած ից պարզ է դառն ում, որ մարդ իկ ուն են ոչ միայն տվյալ 
տեղ եկ ատվ ությ ան ը ծան ոթ ան ալ ու կամ տվյալ փաստ աթղթ ում 
առկ ա տեղ եկ ությ ուն ը ստան ալ ու իր ավ ունք, այլև տվյալ պաշտ ո-
ն ակ ան փաստ աթղթ ի պատճ են ը ստան ալ ու իր ավ ունք։ Ընդ որ ում, 
Օր ենք ը տեղ եկ ությ ուն հասկ աց ությ ան բավ ակ ան ին ընդգրկ ուն 
շրջան ակ է ուրվ ագծ ում։ Ըստ Օր ենք ի 3-րդ հ ոդվ ած ի՝ տեղ եկ ու թյուն 
են համ արվ ում անձ ի, առ արկ այ ի, փաստ ի, հանգ ամ անք ի, իր ա -
դարձ ությ ան, եղ ել ությ ան, երև ույթ ի վեր աբ երյ ալ օր ենսդր ությ ամբ 
սահմ անվ ած կարգ ով ստացվ ած և ձև ավ որվ ած տվյալն եր ը` ան-
կախ դրանց տնօր ինմ ան ձևից կամ նյութ ակ ան կրիչ ից (տեքս տա-
յ ին, էլ եկտր ոն այ ին փաստ աթղթ եր, ձայն ագր ությ ունն եր, տեսա-
գրությ ունն եր, լուս աժ ապ ավ ենն եր, գծագր եր, սխեմ ան եր, նոտ ա-
ներ, քարտ եզն եր։ 

Կ արև որ է, որ Օր ենք ը տեղ եկ ությ ուն է դիտ ում ոչ միայն  
ավ անդ ակ ան կրիչ ի վրա առկ ա տվյալն եր ը, այլև չի դնում կրիչ ի 
որև է սահմ ան ափ ակ ում` էլ եկտր ոն այ ին, թե ֆիզ իկ ակ ան։ 

Տ եղ եկ ությ ուն ը ստան ալ ու համ ար նախ պետք է հարց ում ով 
դիմել տեղ եկ ատվ ությ ուն տնօր ին ող ին։ Հ արց ում ը տեղ եկ ությ ուն 
փնտրել ու և (կամ) դա ստան ալ ու նպատ ակ ով օր ենք ով սահմ ան-
ված կարգ ով տեղ եկ ատվ ությ ուն տնօր ին ող ին ուղղվ ած գրավ որ 
կամ բան ավ որ դիմ ումն է։ Օր ենք ի ձևակ երպ ումից երև ում է, որ 
հարց ում ը կար ող է լին ել գրավ որ կամ բան ավ որ: 
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Գ ործն ակ ան ում նախ ընտր ել ի է հարց ման գրավ որ տարբե -
րակ ը, ինչ ի դեպք ում խախտվ ած իր ավ ունք ի վեր ակ անգնմ ան 
հնար ավ որ ությ ունն եր ը մեծ ան ում են: 

Տ եղ եկ ությ ուն ստան ալ ու համ ար լրագր ող ը կար ող է դիմել 
տեղ եկ ատվ ությ ուն տնօր ին ող ին գրավ որ, էլ եկտր ոն այ ին կամ բա-
նավ որ հարց ում ով: Բ ան ավ որ կամ գրավ որ հարց ում ը պետք է 
ներկ այ ացն ել համ ապ ատ ասխ ան կազմ ակ երպ ությ ան ներք ոնշյ ալ 
բաժ ինն եր ից որև է մեկ ին.

   ընդհ ան ուր բաժ ին,
  տ եղ եկ ատվ ությ ան և հաս ար ակ ությ ան հետ կապ եր ի բաժ ին/
վարչ ությ ուն,
  տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան համ ար պատ ասխ ան ատ ու 
անձ ին:

Էլ եկտր ոն այ ին հարց ում կար ել ի է ուղ արկ ել.
  տ եղ եկ ատվ ությ ուն տնօր ին ող ի պաշտ ոն ակ ան կայք ում առ-
կա «Ուղ արկ ել հարց ում/դիմ ում» կամ այլ համ ապ ատ աս-
խան բաժն ի միջ ոց ով,
   էլ եկտր ոն այ ին հասց եից՝ տեղ եկ ատվ ությ ուն տնօր ին ող ի 
ընդհ ան ուր պաշտ ոն ակ ան էլ եկտր ոն այ ին հասց եին,

  կ առ ավ ար ությ ան կողմից գործ արկվ ած էլ եկտր ոն այ ին հար-
ց ումն եր ի www.e-request.am միասն ակ ան հարթ ակ ի միջ ոց ով:

ՀՀ կառ ավ ար ությ ան 2018 թվակ ան ի ապր իլ ի 26-ի 524-Ն  
որ ո շ  մ ամբ ներդրվ ել է հարց ումն եր ի միասն ակ ան www.e-request.
am հարթ ակ ը: Հ արթ ակ ի նպատ ակն է քաղ աք աց ին եր ին ընձ եռ ել 
հնար ավ որ ությ ուն էլ եկտր ոն այ ին եղ ան ակ ով ներկ այ ացն ել հար-
ցում, դիմ ում կամ բող ոք տեղ եկ ատվ ությ ուն տնօր ին ող պետ ակ ան 
մարմինն եր ին և էլ եկտր ոն այ ին եղ ան ակ ով ստան ալ պատ ասխ ան:

Օր ենք ը տեղ եկ ությ ուն ստան ալ ու գրավ որ և բ ան ավ որ 
հարցմանը մի քան ի պահ անջն եր է ներկ այ ացն ում. 

Գր ավ որ հարց ում ը պետք է համ ապ ատ ասխ ան ի օր ենք ով 
սահմ անվ ած պահ անջն եր ին, այլ ապ ես կար ող են չքննարկ ել:

Գր ավ որ և էլ եկտր ոն այ ին հարցմ ան մեջ դիմ ող ը պարտ ավ որ 
է նշել.

   ան ուն ը ազգ ան ուն,
  ք աղ աք աց իությ ուն ը,
  բն ակ ությ ան, աշխ ատ անք ի կամ ուս ումն ակ ան հաստ ա-



92

տությ ան գտնվել ու վայր ը իր ավ աբ ան ակ ան անձ ի դեպք ում` 
անվ ան ում ը, գտնվել ու վայր ը),
 Գր ավ որ հարց ում ը պետք է ստոր ագրվ ած լին ի: 

Ի լրումն վեր ոնշյ ալ ի, էլ եկտր ոն այ ին հարց ում ը պետք է պար ու-
ն ակ ի.  

  ստ որ ագր ությ ուն, կամ (PdF ֆորմ ատ ով ուղ արկ ել իս որպ ես 
կցորդ փաստ աթ ուղթ),

  էլ եկտր ոն այ ին թվայ ին ստոր ագր ությ ուն նույն ակ ան ացմ ան 
քարտ ի միջ ոց ով,
   էլ եկտր ոն այ ին փոստ ի հասց են (էլ եկտր ոն այ ին հարցմ ան 
դեպք ում) (e-request),
  ծ ան ուց ում ստան ալ ու եղ ան ակ ի մաս ին նշում (e-request):

Տ եղ եկ ությ ուն տնօր ին ող ին ուղղվ ած հարց ումն եր ը, ստաց ման 
օր ը, տվյալ մարմն ի ներք ին գործ ավ ար ությ ան կարգ ին համ ա-
պատ ասխ ան, մուտք ագրվ ում են  էլ եկտր ոն այ ին փաստ աթղթ ա-
շրջան առ ությ ան համ ակ արգ և շրջ ան առվ ում

Հ արցմ ան ը ներկ այ ացվ ող պահ անջն եր ը չբավ ար ար ել ու դեպ-
քում հարց ում ը կար ող է վեր ացվ ել կամ դրան ընդհ անր ապ ես ընթ ացք 
չի տրվի: Գր ավ որ անստ որ ագ իր հարց ում ը ենթ ակ ա է ոչնչ ացմ ան:

Տ եղ եկ ությ ուն ստան ալ ու հարցմ ան մեջ պետք է հնար ավ որ ինս 
հստակ ձևակ երպ ել անհր աժ եշտ տեղ եկ ությ ուն ը: Եթ ե պահ անջ ում 
եք կոնկր ետ փաստ աթ ուղթ, ապ ա պետք է նշել բոլ որ այն տվյալ-
ն եր ը, որ կան կոնկր ետ փաստ աթղթ ի վեր աբ երյ ալ: Հստ ակ ձևա-
կերպ ումն անհր աժ եշտ է, որպ եսզ ի մարմին ը/կազմ ակ երպ ությ ուն ը 
ավ ել ի հեշ տությ ամբ կար ող ան ա գտնել և տր ամ ադր ել պահ անջ ած 
տեղ եկ ությ ուն ը:

Գր ավ որ հարց ում ը պետք է անպ այմ ան գրանցվ ի և պ ետք է 
տրվի գրանցմ ան համ ար ը: Այն պետք է պահ ել: Եթ ե ուղ արկ ել եք 
պատվ իրվ ած փոստ ով, պետք է պահ ել անդ որր ագ իր ը և մի քան ի 
օր անց զանգ ահ ար ել ու ճշտել` արդյ ոք մարմին ը ստաց ել է հար-
ցում ը և որն է հարցմ ան գրանցմ ան համ ար ը:

Դ իմ ող ը պարտ ավ որ չէ հիմն ավ որ ել հարց ում ը, թե իր են ինչ ու է 
անհր աժ եշտ տվյալ տեղ եկ ությ ուն ը կամ ինչպ ես է պատր աստվ ում 
օգտ ագ ործ ել այն:

Որպ եսզ ի տեղ եկ ությ ուն ստան ալ ու հարց ում ը չմերժվ ի 
հարցման ը ներկ այ ացվ ող պահ անջն եր ը չբավ ար ար ել ու հիմք ով, 
կար ել ի է կիր առ ել Ինֆ որմ աց իայ ի ազ ատ ությ ան կենտր ոն ի պատ-
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րաստ ած հարցմ ան նմուշ ը. http://www.foi.am/hy/information-request-
form/:

Մ արմինն եր ը առ անձն ահ ատ ուկ վեր աբ երմ ունք պետք է 
դրսևորեն այն դիմ ողն եր ի հանդ եպ, որ ոնք ուն են ար ատն եր, 
հաշման դ ամ ությ ուն կամ ինչ-ինչ հանգ ամ անքն եր ով պայմ ան ա-
վորվ ած՝ կար ող են դժվար ությ ունն եր ուն են ալ հարց ում ը ներկ ա յաց-
ն ել իս։ Եվր ախ որհրդ ի հանձն ար ար ակ ան ի 4-րդ և 5-րդ պ ար ա գրաֆ-
նե րում նշվում է, որ պետ ակ ան մարմին ը հնար ավ որ ինս պետք է  
օգտ ակ ար լին ի տվյալ դիմ ող ին, օգն ի նրան ճիշտ ձևակ երպ ել իր 
հարց ում ը։ Բ աց ի այդ, հատ ուկ դեպք եր ում (հաշմ անդ ամ ությ ուն 
ուն եց ող կամ անգր ագ ետ մարդ իկ, ծեր եր, լեզվ ին չտիր ապ ետ ող 
օտ ար երկր աց ին եր և այլն), երբ դիմ ողն երն առ անց օգն ությ ան ի 
վիճ ակ ի չեն ընկ ալ ել տվյալ փաստ աթ ուղթ ը, իշխ ան ությ ունն եր ը 
պետք է հնար ավ որ ությ ան և տր ամ աբ ան ությ ան սահմ անն եր ում 
օգն են նրանց։ Իհ արկ ե, տեղ եկ ատվ ությ ան ընկ ալմ ան հարց ում 
օգն ությ ուն ցուց աբ եր ել ը չի ներ առ ում փաստ աթղթ եր ը թարգմ ա-
նել ու պարտ ակ ան ությ ուն կամ բարդ տեխն իկ ակ ան կամ իր ավ ա-
կան խորհրդ ատվ ությ ան տրամ ադր ում։

Տեղեկատվությունտնօրինողներ

ՀՀ ՏԱ Օր ենք ի գործ ող ությ ուն ը, ըստ 3-րդ հ ոդվ ած ի, տարած-
վում է հետևյ ալ մարմինն եր ի և կ ազմ ակ երպ ությ ունն եր ի վրա,  
որ ոնք դիտվ ում են որպ ես տեղ եկ ատվ ությ ուն տնօր ին ողն եր։  
Դր անք են՝

 պետ ակ ան մարմինն եր ը, 
 տեղ ակ ան ինքն ակ առ ավ արմ ան մարմինն եր ը, 
 պետ ակ ան հիմն արկն եր ը, 
 բյուջ են եր ից ֆին անս ավ որվ ող կազմ ակ երպ ությ ունն եր ը, 
 հանր այ ին նշան ակ ությ ան կազմ ակ երպ ությ ունն եր ը, 
 դրանց պաշտ ոն ատ ար անձ ինք։ 

Ավ անդ աբ ար տեղ եկ ությ ուն ստան ալ ու իր ավ ունք ը կապ-
վում է վեր ը նշված առ աջ ին 4 կետ եր ում ընդգրկվ ած մարմինն ե-
ր ից տեղ եկ ությ ուն ստան ալ ու խնդրի հետ, քան ի որ Տ եղ եկ ատվ ու-
թյան ազ ատ ությ ուն ը կոչվ ած է ապ ահ ով ել ու պետ ակ ան իշխ ան ու-
թյան թափ անց իկ ությ ուն ը։ Ս ակ այն, աստ իճ ան աբ ար պետ ությ ուն ը  
հաս ար ակ ակ ան մի շարք կար և որ ոլ որտն եր ի (էն երգ ետ իկ ա, 



94

տրանսպ որտ, կապ, ջրամ ատ ակ ար ար ում և այլն) շահ ագ ործ ումն ու 
կառ ավ ար ում ը փոխ անց ում է մասն ավ որ սեկտ որ ին։ Սր ան ով այս 
ոլ որտն եր ին առնչվ ող տեղ եկ ատվ ությ ունն ամեն և ին չի կոր ցնում 
իր կար և որ ությ ունն ու անհր աժ եշտ ությ ուն ը մարդկ անց հա մար։ 
Ըստ Օր ենք ի՝ հանր այ ին նշան ակ ությ ան կազմ ակ երպ ությ ունն եր ը 
բաժ անվ ում են 2 խմբի.

Ա. Հ անր այ ին նշան ակ ությ ան մասն ավ որ ընկ եր ությ ունն եր ի վրա, 
որ ոնք են շուկ այ ում գեր իշխ ող դիրք ուն եց ող ընկ եր ությ ունն եր ը։ 

«Տնտ ես ակ ան մրցակց ությ ան պաշտպ ան ությ ան մաս ին» 
ՀՀ օր ենք ի 6-րդ հ ոդվ ած ի համ աձ այն` «Տնտ եսվ ար ող սուբյ եկտն  
ապր անք այ ին շուկ այ ում համ արվ ում է գեր իշխ ող, եթ ե նա որպ ես 
մատ ակ ար ար կամ սպառ ող` 

  չուն ի մրցակ ից կամ չի հանդ իպ ում որև է էակ ան մրցակց ու-
թյ ան, 
  իր ացմ ան ծավ ալն եր ով գրավ ում է տվյալ ապր անք այ ին  
շուկ այ ի առնվ ազն մեկ երր որդ ը»: 

Այս ընկ եր ությ ունն եր ի ցանկն ամեն տար ի  հաստ ատ ում է 
Տնտ ես ակ ան մրցակց ությ ան պաշտպ ան ությ ան պետ ակ ան հանձն-
աժ ող ով ը։ 

Բ. Երկր որդ խումբն են կազմ ում առ ողջ ապ ահ ությ ան, սպորտ ի, 
կրթությ ան, մշակ ույթ ի, սոց իալ ակ ան ապ ահ ով ությ ան, առ ևտր ի, 
տրանսպ որտ ի և կապ ի, կոմ ուն ալ ոլ որտն եր ում հանր ությ ան ը  
ծառ այ ությ ունն եր մատ ուց ող ոչ պետ ակ ան կազմ ակ երպ ությ ուն-
ն եր ը: Դր անք են, օր ին ակ, մասն ավ որ բուհ եր ը, դպրոցն եր ը, հի-
վ անդ ան ոցն եր ը, որ ոնք ևս պարտ ավ որ են տեղ եկ ատվ ությ ուն 
տրամ ադր ել։   

Տեղեկությունստանալուհարցումինպատասխան-
ելուկարգըևժամկետները

Հ արց ումն եր ը պատ ասխ անվ ում են հետևյ ալ ժամկ ետն եր ում և 
կ արգ ով։ 

Բ ան ավ որ հարցմ ան պատ ասխ ան ը տրվում է բան ավ որ` հար-
ցում ը լսել ուց հետ ո անհ ապ աղ կամ հնար ավ որ ինս սեղմ ժամկ ետ-
ում։ Բ ան ավ որ հարցմ ան պատ ասխ ան ը տրվում է այն դեպք ում, երբ` 

1.  պահ անջվ ող տեղ եկ ությ ան տրամ ադր ում ը կար ող է կան խել 
պետ ակ ան և հ աս ար ակ ակ ան անվտ անգ ությ ան ը, հաս ա -
րակ ակ ան կարգ ին, հանր ությ ան առ ողջ ությ անն ու բար քե-
ր ին, այլ ոց իր ավ ունքն եր ին և ազ ատ ությ ունն եր ին, շրջակ ա 
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միջ ավ այր ին, անձ անց սեփ ակ ան ությ ան ը սպառն աց ող 
վտանգ ը, 

2.  անհր աժ եշտ է ճշտել տվյալ տեղ եկ ատվ ությ ան տնօր ի-
նող ի մոտ համ ապ ատ ասխ ան տեղ եկ ությ ան առկ այ ությ ան 
փաստ ը, 

3.  անհր աժ եշտ է պարզ աբ ան ել տվյալ տեղ եկ ատվ ությ ան 
տնօր ին ող ի կողմից գրավ որ հարց ումն եր ի քննարկմ ան 
կարգ ը։ 

Գր ավ որ հարցմ ան պատ ասխ ան ը տրվում է այդ հարց ում ում 
նշված նյութ ակ ան կրիչ ով` թղթի, տես աձ այն աժ ապ ավ են ի, դիս-
կ ետ ի կամ այլ կրիչ ի վրա։ Եթ ե հարց ում ում նշված չէ նյութ ակ ան 
կրիչ ը, և դ ա անհն ար է պարզ ել տվյալ հարց ումին պատ ասխ ա-
նել ու համ ար սահմ անվ ած ժամկ ետ ում, ապ ա գրավ որ հարց ումի  
պա տ ասխ ան ը տրվում է տեղ եկ ությ ուն ը տնօր ին ող ին առ ավ ել  
ընդ ուն ել ի նյութ ակ ան կրիչ ով։ 

Գր ավ որ հարցմ ան պատ ասխ ան ը տրվում է հետևյ ալ ժամ
կետն եր ում. 

1.  եթ ե գրավ որ հարց ում ում նշված տեղ եկ ությ ուն ը հրապ ա-
րակվ ած չէ, ապ ա դրա պատճ են ը դիմ ող ին է տրվում հար-
ցում ը ստան ալ ուց հետ ո 5-օրյ ա ժամկ ետ ում, 

2.  եթ ե գրավ որ դիմ ում ում նշված տեղ եկ ությ ուն ը հրապ ա-
րա կված է, ապ ա տվյալ հրապ ար ակմ ան միջ ոց ի, վայր ի և 
ժ ամկ ետ ի մաս ին դիմ ող ին տեղ եկ ացվ ում է հարց ում ը ստա-
ն ալ ուց հետ ո 5-օրյ ա ժամկ ետ ում, 

3.  եթ ե հարց ում ում նշված տեղ եկ ությ ուն ը տրամ ադր ել ու հա-
մար անհր աժ եշտ է կատ ար ել լրաց ուց իչ աշխ ատ անք, ապ ա 
այդ տեղ եկ ությ ուն ը դիմ ող ին է տրվում դիմ ում ը ստան ա-
լ ուց հետ ո 30-օրյ ա ժամկ ետ ում: Ս ակ այն հետ աձգմ ան մա-
սին 5-օրյ ա ժամկ ետ ում անհր աժ եշտ է գրավ որ տեղ եկ ացն ել 
դիմ ող ին` նշել ով հետ աձգմ ան պատճ առն եր ը և տ եղ եկ ու-
թյ ուն ը տրամ ադր ել ու վերջն ակ ան ժամկ ետ ը։ Հ ետ աձգ ում ը 
հիմն ավ որ ել ը կարև որ պայմ ան է, քան ի որ բաց առ ում է 
պատ ասխ ան ի կամ այ ակ ան հետ աձգ ում ը:

Եթ ե մարմին ը չուն ի անհր աժ եշտ պաշտ ոն ակ ան փաստա -
թուղթ ը, ապ ա պետք է հնար ավ որ ությ ան դեպք ում դիմ ող ին  
ուղղ ությ ուն ցույց տալ դեպ ի համ ապ ատ ասխ ան մարմին, որ ը  
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տիր ապ ետ ում է տեղ եկ ատվ ությ ան ը։ ՀՀ Օր ենք ը նշում է, որ այն 
դեպք եր ում, երբ տեղ եկ ատվ ությ ուն տնօր ին ող ը չուն ի փնտրվող 
տեղ եկ ությ ուն ը կամ դրա տրամ ադր ում ը իր լիազ որ ությ ունն եր ի 
շրջան ակ ից դուրս է, ապ ա նա 5-օրյ ա ժամկ ետ ում պարտ ավ որ է 
այդ մաս ին գրավ որ տեղ եկ ացն ել դիմ ող ին, իսկ հնար ավ որ ու թյան 
դեպք ում նրան տրամ ադր ել նաև այն տեղ եկ ատվ ությ ուն տնօ  րի-
նող ի, այդ թվում` արխ իվ ի գտնվել ու վայր ը, որն ուն ի փնտրվող 
տեղ եկ ությ ուն ը: 

Եթ ե տեղ եկ ատվ ությ ուն տնօր ին ողն ուն ի փնտրվող տեղե  -
կատվ ությ ան միայն մի մաս ը, ապ ա նա այն տալ իս է դիմ ող ին, 
միաժ ամ ան ակ հնար ավ որ ությ ան դեպք ում նշում է այն տեղ ե-
կատվ ությ ուն տնօր ին ող ի գտնվել ու վայր ը, որտ եղ դիմ ող ը կար ող է 
գտնել իր փնտրած տվյալն եր ի մյուս մաս ը։ 

Օր ենք ը նաև պահ անջն եր է ներկ այ ացն ում պաշտ ոն ակ ան 
պատ ասխ ան ին։ Տ եղ եկ ությ ուն ստան ալ ու հարցմ ան պատ աս խան ը 
պետք է լին ի հավ աստ ի և լր իվ` պար ուն ակ ել ով բոլ որ առ աջ ա-
դրված հարց եր ի հիմն ավ որ պատ ասխ անն եր ը:

Լր ագր ող ի կողմից մեկ ից ավ ել ի հարց եր ի առ աջ ադրմ ան 
դեպք ում պետ ակ ան մարմին ը հերթ ակ ան համ ար ակ ալմ ան միջո-
ց ով տրամ ադր ում է բոլ որ հարց եր ի հավ աստ ի և լր իվ պատ աս-
խանն եր ը:

Տ եղ եկ ությ ունն եր ի համ ար վճար ել ու պայմ անն եր ը և կարգ ը, 
տեղ եկ ությ ունն երն անվճ ար ստան ալ ու դեպք եր ը

Տ եղ եկ ությ ան տրամ ադր ումն անվճ ար է։ Տր ամ ադրմ ան հա-
մար կար ող է գանձվ ել վճար միայն տպագրվ ած կամ պատճ ենա-
հ անվ ած տեղ եկ ությ ուն տրամ ադր ել իս, որ ը գեր ազ անց ում է 10 էջ 
ծավ ալ ը։

Ըստ ՏԱ մաս ին օր ենք ի՝ գանձվ ող վճար ի չափ ը չի կար ող 
գերա զ անց ել տրամ ադրմ ան տեխն իկ ակ ան ծախս ը՝ թղթի, տպիչ ի 
ներկ ի կամ այլ նյութ ի ծախս ը։ 10 էջ ը գեր ազ անց ող տեղ եկ ությ ան 
համ ար գանձվ ող գում ար ի չափ ը չպետք է գեր ազ անց ի տեղ եկ ու-
թյ ան տրամ ադրմ ան համ ար կատ արվ ած փաստ աց ի և ողջ ամիտ 
ծախս եր ի չափ ը` ոչ ավ ել ի, քան 10 (տաս ը) դրամ ը` յուր աք անչյ ուր 
գեր ազ անց ող տպագրվ ած կամ պատճ են ահ անվ ած էջ ի համ ար, 
եթ ե այլ բան նախ ատ եսվ ած չէ օր ենք ով: 

Տ եղ եկ ությ ուն տնօր ին ող ը 5-օրյ ա ժամկ ետ ում գրավ որ տե ղե-
կացն ում է դիմ ող ին, եթ ե գրավ որ հարցմ ան մեջ նշված տեղ ե  կու-
թյ ուն ը տրամ ադր ել ու համ ար անհր աժ եշտ է կատ ար ել լրաց ուց իչ 
աշխ ատ անք՝ նշել ով հետ աձգմ ան պատճ առն եր ը և տեղ եկ ությ ուն 
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տրամ ադր ել ու վերջն ակ ան ժամկ ետ ը: Տ եղ եկ ությ ուն ը պատր աստ 
լին ել ուց հետ ո, բայց ոչ ուշ, քան վերջն ակ ան ժամկ ետ ը լրան ալ ուց 
2 օր առ աջ դրա մաս ին ծան ուց ում է դիմ ող ին` անհր աժ եշտ ությ ան 
դեպք ում նշել ով տեղ եկ ությ ան տրամ ադրմ ան դիմ աց վճարմ ան են-
թ ակ ա գում ար ի չափ ը: 

Տ աս ը էջ ը գեր ազ անց ող տպագրվ ած կամ պատճ են ահ անվ ած 
տեղ եկ ությ ուն ը տրամ ադրվ ում է տեղ եկ ությ ան տրամ ադրմ ան դի-
մաց համ ապ ատ ասխ ան գում ար ի վճարմ ան փաստ ը հավ աստ  վելուց 
հետ ո մեկ օրյ ա ժամկ ետ ում (Կ առ ավ ար ությ ան N1204 որ ոշ ում): 

Ոչ հավ աստ ի կամ ոչ լրիվ տվյալն եր պար ուն ակ ող տեղ եկ ու-
թյուն տրամ ադր ած մարմին ը կամ կազմ ակ երպ ությ ունն այդ տեղ ե-
կ ությ ուն ը ստաց ած անձ ի գրավ որ հարցմ ան հիմ ան վրա պարտ ա-
վ որ է անվճ ար տրամ ադր ել ճշգրտված տվյալն եր ով տեղ եկ ությ ուն:

Այս ընդհ ան ուր կան ոն ից բաց առ ությ ուն են չորս մարմին՝ ՀՀ 
Պ ետ ակ ան ռեգ իստր ը, Ճ ան ապ արհ այ ին ոստ իկ ան ությ ուն ը, ՀՀ 
Կ առ ավ ար ությ ան ը ենթ ակ ա Կ ադ աստր ի կոմիտ են և ՀՀ Ազգ այ ին 
արխ իվ ը։ 

ՀՀ Ոստ իկ ան ությ ան Ճ ան ապ արհ այ ին ոստ իկ ան ությ ուն ծա-
ռայ ությ ուն ը տեղ եկ ությ ան տրամ ադրմ ան համ ար գանձ ում է կա-
տար ում` անկ ախ այն բան ից` այն գեր ազ անց ում է 10 էջ ը, թե ոչ: 
Տ եղ եկ ությ ունն եր ի տրամ ադրմ ան հաշվ ին գանձ ում կատ ար ել ը 
նախ ատ եսվ ած է որպ ես ՀՀ Ոստ իկ ան ությ ան Ճ ան ապ արհ այ ին 
ոստ իկ ան ությ ուն ծառ այ ությ ան արտ աբյ ուջ ետ այ ին ֆոնդ ի ձև ա-
վորմ ան աղբյ ուր: Ն ույն իր ավ իճ ակն է նաև ՀՀ Կ առ ավ ար ու թյան ը 
ենթ ակ ա Կ ադ աստր ի կոմիտ եի դեպք ում, որտ եղ ից տեղ ե կու -
թյուն ստան ալ ու համ ար նույնպ ես վճար է սահմ անվ ած, անկ ախ 
այն բան ից` այն գեր ազ անց ում է 10 էջ ը, թե ոչ: «Տ եղ եկ ատվ ությ ան  
ազ ատ ությ ան մաս ին» ՀՀ օր ենք ով չի առ աջն որդվ ում նաև ՀՀ 
ազգայ ին արխ իվ ը: Վ երջ ինս առ աջն որդվ ում է Արխ իվ այ ին գործ ի 
մաս ին ՀՀ օր ենք ով, որ ը հնար ավ որ ությ ուն է տալ իս Արխ իվ ին տե-
ղ եկ ությ ան տրամ ադր ումն իր ակ ան ացն ել վճար ով ի հիմ ունքն եր ով:

Բ աց ի այդ, վեր ոնշյ ալ մարմինն եր ի կողմից տեղ եկ ությ ան 
տրամ ադրմ ան համ ար սահմ անվ ած են վճարն եր ի տարբ եր չա-
փեր: Ս ա էլ իր հերթ ին խոչ ընդ ոտ ում է տեղ եկ ատվ ությ ան հա մար 
վճարն եր ի չափ եր ի սահմ անմ ան միասն ակ ան չափ որ ոշ իչն եր ի 
ամր ապնդմ ան ը:

2020 թվակ ան ին կատ արվ ած բար եփ ոխ ումն եր ի շնորհ իվ ՀՀ 
պետ ակ ան ռեգ իստր ից տեղ եկ ությ ուն ստան ալ ը լրատվ ամիջ ոց-
ներ ի համ ար դարձ ավ անվճ ար։
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ՀԱՐՑԵՐ
ԼՍԱՐԱՆԻՆ

1.  Նշ եք այն պետ ակ ան և հ անր այ ին կազմ ակ երպ ությ ունն եր ի 
տես ակն եր ը, որ ոնց վրա տար ածվ ում է ՏԱ մաս ին օր ենք ը։ 

2.  Ո՞վ կար ող է դիմել տեղ եկ ատվ ությ ուն տնօր ին ողն եր ին տե-
ղ եկ ությ ուն ստան ալ ու համ ար։ Ի՞նչ պատճ առ ով այդ տեղ ե-
կությ ունն եր ը կար ող են անհր աժ եշտ լին ել նրանց։ 

3.  Ո՞ր դեպք եր ում կար ել ի է դիմել բան ավ որ հարց ում ով, ո՞ր 
դեպք եր ում` գրավ որ։ 

4.  Օգտ ագ ործ ել ով հարցմ ան օր ին ակ ել ի ձևը` դիմեք որև է 
պետ ակ ան մարմն ի տեղ եկ ությ ուն ստան ալ ու հարց ում ով, և 
ստ ացվ ած պատ ասխ ան ի(ներ ի) հիմ ան վրա պատր աստ եք 
լրագր ող ակ ան նյութ։ 

5.  Հ ամեմ ատ եք ձեր ստաց ած պաշտ ոն ակ ան պատ ասխ ան ը 
օրենք ի պահ անջն եր ին։ 

6.  Ո՞ր տեղ եկ ությ ունն եր ը պարտ ադ իր պետք է հրապ ար ակվ են 
հանր այ ին և պ ետ ակ ան մարմինն եր ի կողմից: Բ եր եք օր ի-
նակն եր։ 
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Տեղեկությանտրամադրմանմերժումը, 
մերժմանհիմքերըևկարգը

Օր ենք ում հստակ սահմ անվ ում են տեղ եկ ատվ ությ ան տրա մա-
դր ում ը մերժ ել ու հիմք երն ու կարգ ը։ Նշ ենք նաև, որ մերժ ում ը հիմ-
նավ որ ել ը տեղ եկ ատվ ությ ուն տնօր ին ող ի պարտ ակ ան ությ ունն է։ 

ՏԱ Օր ենք ում հստակ սահմ անվ ում են տեղ եկ ատվ ությ ան 
տրամ ադր ում ը մերժ ել ու հիմք երն ու կարգ ը` չին ովն իկն եր ին զրկե-
լ ով կամ այ ակ ան որ են մերժ ել ու հնար ավ որ ությ ուն ից։ Հ ետևյ ալ 
հանգ ամ անքն եր ը չեն կար ող տեղ եկ ատվ ությ ան տրամ ադր ում ը 
մերժ ել ու հիմք լին ել. 

  անհ արմ ար ությ ուն կպատճ առ ի պաշտ ոն ատ ար անձ ին կամ 
գեր ատ եսչ ությ ան ը, 

 գեր ատ եսչ ությ ան ը կներկ այ ացն ի ոչ շահ եկ ան լույս ի տակ, 
 դիմ ող ի գործ ը չէ, 
  տրամ ադրվ ող տեղ եկ ատվ ությ ուն ը կար ող է թյուր ընկ ալվ ել 
դիմ ող ի կամ ԶԼՄ-ի կողմից։ 

Մ երժ ում ը պետք է լին ի միայն գրավ որ, որ ում պետք է հստակ 
հիմն ավ որվ ած լին ի մերժ ում ը։

Տ եղ եկ ատվ ությ ան տրամ ադրմ ան մերժ ում ը պետք է պարտ ա-
դ իր պար ուն ակ ի.

  հ արց ում ը մերժ ել ու իր ավ ակ ան հիմք եր ը,
  հղ ում օր ենք ի համ ապ ատ ասխ ան նորմին (հղում ան ել ով 
օր ենք ով սահմ անվ ած այն կոնկր ետ բաց առ ությ ան ը, որ ին 
առնչվ ում է պահ անջվ ող տեղ եկ ատվ ությ ուն ը` նշել ով, թե 
օրենք ի որ դրույթ ի հիմ ան վրա է մերժվ ում տվյալ տեղ ե-
կությ ան տրամ ադր ում ը),
  մերժ ում ը բող ոք արկ ել ու ժամկ ետն եր ը և կ արգ ը:

Մ երժ ում ը հիմն ավ որ ել ը տեղ եկ ատվ ությ ուն տնօր ին ող ի 
պարտ ակ ան ությ ունն է:

Ընդ որ ում, գրավ որ հարցմ ան մերժ ում ը պետք է լին ի միայն 
գրավ որ:

Տ եղ եկ ատվ ությ ուն ը կար ող է սահմ ան ափ ակվ ել միայն օր են-
քով սահմ անվ ած հիմք եր ով: 

Երբ տեղ եկ ատվ ությ ան միայն մի մաս ը կար ող է տրամ ադրվել, 
պետ ակ ան մարմինն եր ը պարտ ավ որ են տալ փաստ աթղթ ի պատ-
ճ են ը, որ ից հանվ ած է հրապ ար ակմ ան ոչ ենթ ակ ա տեղ եկ ա-
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տվու թյ ուն ը, և ոչ թե ընդհ անր ապ ես մերժ են տեղ եկ ությ ուն ստա-
ն ալ ու հարց ում ը։ Բ ոլ որ այն դեպք եր ում, երբ տեղ եկ ատվ ությ ան 
միայն մի մաս ը կար ող է տրամ ադրվ ել, պետ ակ ան մարմինն եր ը  
պար տա վ որ են տալ փաստ աթղթ ի պատճ են ը, որ ից հանվ ած է հրա-
պ ա րակմ ան ոչ ենթ ակ ա տեղ եկ ատվ ությ ուն ը, և ոչ թե ընդհ անր ապ ես 
մերժ են հարց ում ը։ ՏԱ մաս ին ՀՀ օր ենք ի 8-րդ հ ոդվ ած ի 2-րդ կ ետ ի  
համ աձ այն՝  եթ ե պահ անջվ ող տեղ եկ ությ ան մի մաս ը պար ուն ա-
կում է տվյալն եր, որ ոնց տրամ ադր ում ը ենթ ակ ա է մերժմ ան, ապ ա 
տեղ եկ ությ ուն տնօր ին ող ը պարտ ավ որ է տեղ եկ ությ ուն տրամ ա-
դրել մնաց ած մաս ի վեր աբ երյ ալ:

Տ եղ եկ ատվ ությ ուն տնօր ին ող ը կար ող է նաև չպատ ասխ ան ել 
բան ավ որ հարց ումին, եթ ե տվյալ պահ ին դա խոչ ընդ ոտ ում է իր 
հիմնակ ան պարտ ակ ան ությ ունն եր ի կատ արմ ան ը, բաց առ ությ ամբ  
օր ենք ի 7-րդ հ ոդվ ած ի 2-րդ մ աս ով սահմ անվ ած դեպք եր ի (հաս ա-
րակ ակ ան անվտ անգ ությ ան ը, մարդ ու առ ողջ ությ ան ը սպառն ա-
ցող վտանգ)։ 

Գր ավ որ հարց ում ով պահ անջվ ող տեղ եկ ությ ան տրամա   -
դր ում ը մերժ ել ու դեպք ում տեղ եկ ատվ ությ ուն տնօր ին ող ը  
5-օրյ ա ժամկ ետ ում այդ մաս ին գրավ որ հայտն ում է դիմ ող ին` 
նշելով մերժմ ան հիմք ը օր ենք ի համ ապ ատ ասխ ան նորմ ը, ինչպ ես 
նաև` բող ոք արկմ ան կարգ ը: 

Տեղեկությանտրամադրումըմերժելուհիմքերը

ՏԱ մաս ին օր ենք ի 11-րդ հ ոդվ ած ի 1-ին կետ ի համ աձ այն`  
տեղ եկ ատվ ությ ուն տնօր ին ող ը մերժ ում է տրամ ադր ել տեղ եկ ու-
թյուն ը 2 հիմք ով՝ 

ա)  Օր ենք ի 8 հ ոդվ ած ում սահմ անվ ած դեպք եր ում, 
բ)  Տ եղ եկ ությ ան տրամ ադրմ ան համ ար սահմ անվ ած գում ար ը 

չվճարվ ել ու դեպք ում։ 
8-րդ հ ոդվ ած ով սահմ անվ ում են տեղ եկ ատվ ությ ան ազ ա-

տությ ան օր ին ակ ան սահմ ան ափ ակ ումն եր ը։ Դ ա այն տեղ եկ ու-
թյունն է, որ ը. 

1)  պար ուն ակ ում է պետ ակ ան, ծառ այ ող ակ ան, բանկ այ ին, 
առևտր ա յ ին գաղտն իք. 

2)  խախտ ում է մարդ ու անձն ակ ան և ընտ ան եկ ան կյանք ի 
գաղտն իությ ուն ը, այդ թվում` նամ ակ ագր ությ ան, հեռ ախ ո-
սայ ին խոս ակց ությ ունն եր ի փոստ այ ին, հեռ ագր ակ ան և այլ 
հաղ որդ ումն եր ի գաղտն իությ ուն ը. 
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3)  պար ուն ակ ում է հրապ ար ակմ ան ոչ ենթ ակ ա նախն ակ ան 
քննությ ան տվյալն եր. 

4)  բաց ահ այտ ում է մասն ագ իտ ակ ան գործ ուն եությ ամբ պայմա-
ն ավ որվ ած մատչ ել իությ ան սահմ ան ափ ակ ում պահան ջող 
տվյալն եր բժշկակ ան, նոտ ար ակ ան, փաստ աբ ան ակ ան 
գաղտն իք. 

5) խախտ ում է հեղ ին ակ այ ին և հ ար ակ ից իր ավ ունք ը։ 
Այսպ իս ով, տեղ եկ ությ ան տրամ ադր ում ը կար ող է մերժվ ել, 

եթ ե դրա բաց ահ այտ ում ը վնաս ում է կամ կար ող է վնաս ել վեր ո-
նշյալ կենս ակ ան շահ եր ից որև է մեկ ին։ 

Ս ակ այն այս սկզբունք ը ևս բ աց արձ ակ չէ, և օր ենք ը նախ ա-
տես ում է նաև այնպ իս ի դեպք եր, երբ տեղ եկ ությ ան տրամ ադր ումն 
ընդհ անր ապ ես չի կար ող մերժվ ել, նույն իսկ եթ ե այն պար ուն ա-
կում է օր ենք ով պահպ անվ ող գաղտն իք (8-րդ հ ոդվ ած ի 3-րդ կ ետ):  
Դր անք այն դեպք երն են, երբ տեղ եկ ությ ուն ը. 

ա)  վեր աբ եր ում է քաղ աք աց ին եր ի անվտ անգ ությ անն ու առ ող  -
ջությ ան ը սպառն աց ող արտ ակ արգ դեպք եր ին, ինչպ ես 
նաև տար եր այ ին աղ ետն եր ին և դր անց հետև անքն եր ին, 

բ)  ներկ այ ացն ում է Հ այ աստ ան ի Հ անր ապ ետ ությ ան տնտե-
սությ ան ընդհ ան ուր վիճ ակ ը, ինչպ ես նաև բնությ ան, 
շրջակ ա միջ ավ այր ի պաշտպ ան ությ ան, առ ողջ ապ ահ ու-
թյ ան, կրթու թյ ան, գյուղ ատնտ ես ությ ան, ներք ին առևտր ի, 
մշակ ույթ ի բնագ ավ առն եր ում տիր ող իր ակ ան վիճ ակ ը, 

գ)  տեղ եկ ությ ուն ը չտրամ ադր ել ը բաց աս աբ ար ազդ եց ությ ուն 
կուն են ա Հ այ աստ ան ի Հ անր ապ ետ ությ ան սոց իալ-տնտե-
սակ ան, գիտ ատ եխն իկ ակ ան և հ ոգև որ-մշակ ութ այ ին զար-
գ ացմ ան պետ ակ ան ծրագր եր ի իր ակ ան ացմ ան վրա։ 

ՏԱ շատ օր ենքն եր սահմ ան ում են, որ այն դեպք եր ում, երբ 
տե ղ ե կ ատվ ությ ան միայն մի մաս ը կար ող է տրամ ադրվ ել, պե տա-
կան մարմինն եր ը պարտ ավ որ են տալ փաստ աթղթ ի պատճ են ը, 
որ ից հանվ ած է հրապ ար ակմ ան ոչ ենթ ակ ա տեղ եկ ատվ ությ ուն ը, 
և ոչ թե ընդհ անր ապ ես մերժ են դիմ ում ը։ ՏԱ մաս ին ՀՀ օր ենք ի 
8-րդ հ ոդվ ած ի 2-րդ կ ետ ի համ աձ այն` եթ ե պահ անջվ ող տեղ ե կու-
թյ ան մի մաս ը պար ուն ակ ում է տվյալն եր, որ ոնց տրամ ադր ում ը  
ենթ ակ ա է մերժմ ան, ապ ա տեղ եկ ությ ուն տնօր ին ող ը պարտ ավ որ 
է տեղ եկ ությ ուն տրամ ադր ել մնաց ած մաս ի վեր աբ երյ ալ:
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ՀԱՐՑԵՐ
ԼՍԱՐԱՆԻՆ

1.  Ձ եզ սով որ աբ ար ի՞նչ պատճ առ աբ ան ությ ունն եր ով են պաշտո-
նյ ան եր ը մերժ ում տեղ եկ ատվ ությ ուն տալ։ Կ ազմեք ամեն ա-
հաճ ախ հանդ իպ ող մերժմ ան հիմք եր ի մոտ ավ որ ցանկ ը։ 

2.  Ն երկ այ ացվ ած հիմք եր ից որ ո՞նք են, ձեր կարծ իք ով, օր ին ա-
կան։ Ինչ ու՞։ 

3.  Արդյ ո՞ք ՏԱ մաս ին օր ենք ում նշված տեղ եկ ությ ուն ստան ալ ու 
հարց ում ը մերժ ել ու հիմք եր ը սպառ իչ են։ Բ եր եք այլ հիմք եր։ 

4.  Ի՞նչ առ աջ արկ ությ ունն եր ուն եք նշված հիմք երն ավ ել ի հստա-
կ եցն ել ու ուղղ ությ ամբ։ 

5.  Ս ահմ ան ափ ակմ ան յուր աք անչյ ուր հիմք ի համ ար բեր եք 
մեկա կ ան գործն ակ ան օր ին ակ։ 
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Տեղեկատվությանազատությանարտադատական
ևդատականպաշտպանությունը

«Տ եղ եկ ատվ ութ ան ազ ատ ությ ան մաս ին» ՀՀ օր ենք ի կարև որ 
դրույթն եր ից մեկ ը մերժ ում ը բող ոք արկ ել ու ընթ աց ակ արգն է։ Այն 
նախ ատ ես ում է մի մեխ ան իզմ, որ ով տեղ եկ ատվ ությ ուն ստան ա-
լու իր ավ ունք ի ան օր ին ակ ան սահմ ան ափ ակ ումն եր ը կամ ՏԱ այլ 
խախտ ումն եր ը կար ող են դառն ալ անկ ախ քննությ ան առ արկ ա։ 
Առ անց այս եր աշխ իք ի ՏԱ օր ենսդր ությ ան արդյ ուն ավ ետ ությ ուն ը 
խիստ նվազ ում է։ 

Ինչպ ես սահմ անվ ում է Եվր ոպ այ ի խորհրդ ի հանձն ար ար ա-
կ ան ի 9-րդ բ աժն ում` հայց ող ը, ում պաշտ ոն ակ ան փաստ ա թղթից 
օգտվ ել ու հայտ ը մաս ամբ կամ ամբ ողջ ով ին մերժվ ել է կամ չի  
ընդ ունվ ել կամ չի քննարկվ ել սահմ անվ ած ժամկ ետ ում, պետք է 
հնար ավ որ ությ ուն ուն են ա օգտվ ել վեր ան այմ ան կարգ ից` դատ ա-
րան ում կամ օր ենք ով սահմ անվ ած մեկ այլ անկ ախ և անկ ողմն ա-
կ ալ ատյ ան ում։ Ի դեպ, վեր ան այմ ան ընթ աց ակ արգ ը պետք է լին ի 
ար ագ և ոչ թանկ։ 

Այս պահ անջն երն իր ենց արտ աց ոլ ումն են գտել ՀՀ ՏԱ  
օր ենսդր ությ ան մեջ։ Օր ենսդր ությ ամբ սահմ անվ ում է պաշտպ ա-
ն ությ ան եր եք մեխ ան իզմ` վեր ան այ ում վեր ադ աս ությ ան կարգ ով, 
դատ ակ ան, ինչպ ես նաև պետ ակ ան լիազ որվ ած մարմին, որ է` 
մարդ ու իր ավ ունքն եր ի պաշտպ ան ի ինստ իտ ուտ ը։ 

Որ ոշ պետ ակ ան համ ակ արգ եր ում վեր ան այմ ան ներք ին  
ընթ աց ակ արգ ը համ արվ ում է պարտ ադ իր միջ անկյ ալ քայլ՝ նախ-
ք ան դատ ար ան ում կամ այլ անկ ախ մարմինն եր ում հարց ը բո-
ղ ո քարկ ել ը։ Բ ող ոք ը հղվում է խախտ ում ը թույլ տված մարմն ի  
վեր ա դաս ին։ Ք աղ աք աց ին եր ը կար ող են բող ոք ել` մարմն ից պա-
հ ան ջ ել ով ներք ին կարգ ով վեր ան այ ել մերժ ում ը։ Եթ ե վեր ադ աս ը 
ուժ ի մեջ է թողն ում մերժ ում ը, քաղ աք աց ին, որպ ես հաջ որդ քայլ, 
կա ր ող է դի մել մարդ ու իր ավ ունքն եր ի պաշտպ ան ին կամ ուղղ ակ ի 
դատ ար ան։ Ի դեպ, այս մարմինն եր ին կար ող է դիմել նաև առ անց  
վեր ա դ ա ս ությ ան կագ ով բող ոք արկ ել ու։ 

Այսպ իս ով, բող ոք արկմ ան երկր որդ փուլ ը պետ ակ ան լիա-
զորվ ած անկ ախ մարմն ին դիմելն է։ ՀՀ-ում այդ լիազ որ ությ ուն-
ներ ով օժտվ ած է ՀՀ մարդ ու իր ավ ունքն եր ի պաշտպ ան ը, որ ի 
լիա զոր ությ ունն եր ի մեջ է մտնում քննել պետ ակ ան և տ եղ ակ ան  
ինքն ակ առ ավ արմ ան մարմինն եր ի ու դրանց պաշտ ոն ատ ար ան-
ձան ց կողմից ՀՀ Ս ահմ ան ադր ությ ամբ և օր ենքն եր ով, ՀՀ միջ ազ-
գ այ ին պայմ ան ագր եր ով նախ ատ եսվ ած մարդ ու և ք աղ աք աց ու  
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իր ավ ունքն եր ի և հ իմն ար ար ազ ատ ությ ունն եր ի խախտմ ան 
վեր ա բերյ ալ բող ոքն եր ը` համ աձ այն «Մ արդ ու իր ավ ունքն եր ի 
պաշտպ ան ի մաս ին» ՀՀ օր ենք ի 7-րդ հ ոդվ ած ի 1-ին կետ ի։ Ի դեպ, 
պաշտպ անն ուն ի միայն խախտ ում ը թույլ տված մարմն ին խախ-
տում ը վեր ացն ել ու մաս ին առ աջ արկ ությ ամբ կամ միջն որդ ությ ամբ 
հանդ ես գալ ու լիազ որ ությ ուն։ Այս առ աջ արկ ությ ուն ը, սակ այն, 
չուն ի պարտ ադ իր բնույթ (հոդվ ած 15-րդ)։ Իհ արկ ե, իր լիազ որ ու-
թյ ունն եր ը արդյ ուն ավ ետ կատ ար ել ու համ ար մարդ ու իր ավ ունք-
ներ ի պաշտպ ան ը պետք է զերծ մնա քաղ աք ակ ան ու տնտես ակ ան 
ցանկ աց ած ճնշումն եր ից, ուստ ի պետք է քաղ աք ակ ան և ֆ ին ան-
սակ ան իր ակ ան անկ ախ ությ ուն ուն են ա: Ի դեպ, որ ոշ երկրն ե-
րում մարդ ու իր ավ ունքն եր ի պաշտպ ան ը կամ տեղ եկ ատվ ությ ան  
ազ ատ ությ ան հանձն ակ ատ ար ը համ արվ ում են տեղ եկ ատվ ու-
թյ ուն ստան ալ ու իր ավ ունք ի խախտմ ան բող ոք արկմ ան միակ և  
վ երջն ակ ան օղ ակ։ ՏԱ միջ ազգ այ ին պրակտ իկ ան, այն ու ամե-
նայ նիվ, զարգ ան ում է այն գաղ ափ ար ով, որ տեղ եկ ատվ ությ ան  
ազ ատ ությ ան հանձն ակ ատ ար ի ինստ իտ ուտ ի գոյ ությ ունն ան-
հրաժ եշտ է այս իր ավ ունք ի պատշ աճ պաշտպ ան ությ ան համ ար։ 

Որպ ես այլ ընտր անք, բող ոք արկմ ան երկր որդ փուլ ը կար ող է 
իր ացվ ել դատ ակ ան համ ակ արգ ի միջ ոց ով։ Դ ատ ար ան ի վրա է 
դրված մարդ ու իր ավ ունքն եր ի պաշպ ան ությ ան առ աք ել ությ ուն ը։ Ի 
դեպ, քան ի որ ըստ Ս ահմ ան ադր ությ ան մարդ իկ ուն են իր ա վունք-
ներ ի և ազ ատ ությ ունն եր ի դատ ակ ան պաշտպ ան ությ ան իր ա  վունք, 
հետև աբ ար դատ ար ան կար ող են դիմել առ անց պաշտպ ան ությ ան 
առ աջ ին երկ ու ձևեր ին դիմել ու։ Որ ոշ երկրն եր ում օմբ ուդսմենն իր 
հերթ ին իր ավ ունք ուն ի բող ոքն ուղ արկ ել դատ ար ան։ 

Նշ ենք, որ ՏԱ մաս ին ՀՀ օր ենք ի ընդ ուն ումից հետ ո արդեն 
իսկ մի քան ի դատ ակ ան նախ ադ եպ եր են սկիզբ առ ել ինչպ ես  
ՀՀ-ում։ Մ իայն Ինֆ որմ աց իայ ի ազ ատ ությ ան կենտր ոն ը 70-ից 
ավել դա տակ ան հայց եր է ներկ այ ացր ել խախտ ում թույլ տված 
պաշտ ո նյան եր ի ու մարմինն եր ի դեմ։  Դ ատ ակ ան իշխ ան ությ ուն ը 
հատ կ ապ ես մամ ուլ ի ազ ատ ությ ան եր աշխ իքն երն ապ ահ ո վ ելու 
նպատ ակ ով կար ող է դառն ալ իշխ ան ությ ան գործ ադ իր և օր ենս  դիր 
թևեր ի միջև հակ ակշ իռ, որպ եսզ ի վերջ ինն երս չսահմ ան ա փ ակ են 
տեղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ուն ը կամ մատչ ել իությ ուն ը կախ ման 
մեջ չդնեն որև է մեկ ի սուբյ եկտ իվ ցանկ ությ ուն ից: Դ ա տար ան -
ներ ը պետք է թեր ահ ավ ատ որ են վեր աբ երվ են տեղ եկ ա տվությ ան 
մատչ ել իությ ուն ը և լր ահ ավ աք ությ ան իր ավ ունք ը սահմ ան ափ ա-
կել ու` պետ ակ ան մարմինն եր ի պահ անջն եր ին: Ժ ող ովրդ ավ ար ա-
կ ան հաս ար ակ ությ ան մեջ դատ ակ ան համ ակ արգ ը ստուգ ող դեր 
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է կատ ար ում գործ ադ իր և օր ենսդ իր մարմինն եր ի նկատմ ամբ,  
որպ եսզ ի վերջ ինն երս կամ այ ակ ան որ են չզրկեն մարդկ անց տեղ ե -
կատվ ությ ուն ստան ալ ու հնար ավ որ ությ ուն ից և ազ ատ ությ ուն ից: 

ՀԱՐՑԵՐ
ԼՍԱՐԱՆԻՆ

1.  Ինչպ ե՞ս եք դուք սով որ աբ ար վարվ ում, երբ խախտ ում են 
տեղեկ ությ ուն ստան ալ ու ձեր իր ավ ունք ը (ժամ ան ակ ին չեն 
պատ ասխ ան ում, մերժ ում են տրամ ադր ել տեղ եկ ությ ուն և 
այլն)։ 

2.  Ձ եր լրագր ող ակ ան պրակտ իկ այ ից բեր եք օր ին ակն եր, երբ 
խախտ ել են տեղ եկ ությ ուն ստան ալ ու ձեր իր ավ ունք ը, և 
խ ախտ ում ը կար ող է դառն ալ բող ոք արկմ ան առ արկ ա:

3.  Ընտր եք այդ դեպք եր ից մի քան իս ը, բող ոք արկ եք վեր ադ աս ին 
և Մ արդ ու իր ավ ունքն եր ի պաշտպ ան ին։ 
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Պատասխանատվությունտեղեկությունստանալու
իրավունքիխախտմանհամար

ՀՀ Ս ահմ ան ադր ությ ան 51 հոդվ ածի 3-րդ մ աս ը սահմ ան ում է. 
Տ եղ եկ ությ ունն եր ստան ալ ու կարգ ը, ինչպ ես նաև տեղ եկ ու-

թյունն եր ը թաքցն ել ու կամ դրանց տրամ ադր ումն անհ իմն մեր-
ժ ել ու համ ար պաշտ ոն ատ ար անձ անց պատ ասխ ան ատվ ությ ան  
հիմք եր ը սահմ անվ ում են օր ենք ով։

Տ եղ եկ ությ ուն տրամ ադր ել ուց ապ օր ին ի հրաժ արվ ել ու 
կամ ոչ հավ աստ ի տեղ եկ ությ ուն տրամ ադր ել ու, ինչպ ես նաև  
տեղ եկ ա տվությ ան ազ ատ ությ ան օր ենք ով սահմ անվ ած կարգ ի այլ 
խախ տումն երն առ աջ ացն ում են օր ենք ով սահմ անվ ած պա  տաս-
խ ան ատվ ությ ուն։ Տ եղ եկ ությ ուն ստան ալ ու իր ավ ունք ի խախտ -
ման համ ար մեղ ավ որ անձ անց նկատմ ամբ ՀՀ օր ենսդր ությ ամբ  
նախ ատ եսվ ում է ինչպ ես վարչ ակ ան, այնպ ես էլ քրեակ ան պա-
տաս խա ն ատվ ությ ուն։ 

2003թ. դեկտ եմբ եր ի 1-ին ընդ ունվ ած Վ արչ ակ ան իր ավ ա-
խախտ ումն եր ի վեր աբ երյ ալ ՀՀ օր ենսգրք ում լրաց ումն եր կա-
տար ել ու մաս ին ՀՀ օր ենք ի 1-ին հոդվ ած ի 1-ին կետ ի համ աձ այն` 
պատ ասխ ան ատվ ությ ուն է սահմ անվ ում տեղ եկ ությ ուն տալ ու 
պարտ ակ ան ությ ուն ը չկատ ար ել ու համ ար։ «Օր ենք ով նախ ատ ես-
վ ած տեղ եկ ությ ուն ը պետ ակ ան և տ եղ ակ ան ինքն ակ առ ավ արմ ան 
մարմինն եր ի, պետ ակ ան հիմն արկն եր ի, բյուջ են եր ից ֆին անս ա-
վորվ ող կազմ ակ երպ ությ ունն եր ի, ինչպ ես նաև հանր այ ին նշան ա-
կ ությ ան կազմ ակ երպ ությ ունն եր ի պաշտ ոն ատ ար անձ անց կողմից 
ապ օր ին աբ ար չտրամ ադր ել ը առ աջ ացն ում է տուգ անք ի նշան ա-
կում` սահմ անվ ած նվազ ագ ույն աշխ ատ ավ արձ ի տասն ապ ատ ի-
կից մինչև հիսն ապ ատ իկ ի չափ ով:

Ն ույն խախտ ում ը, որ ը կատ արվ ել է կրկին անգ ամ` վարչ ակ ան 
տույժ ի միջ ոցն եր կիր առ ել ուց հետ ո մեկ տարվ ա ընթ ացք ում, առա -
ջացն ում է տուգ անք ի նշան ակ ում` սահմ անվ ած նվազ ագ ույն աշ խա-
տ ավ արձ ի հիսն ապ ատ իկ ից մինչև հարյ ուր ապ ատ իկ ի չափ ով»:

ՀՀ Քր եակ ան նոր օր ենսգրք ի 148 հոդվ ած ով` «Անձ ին տեղ ե-
կ ությ ուն ներկ այ ացն ել ուց հրաժ արվ ել ը» քրեակ ան պատ ասխ ա-
ն ատվ ությ ուն է նախ ատ եսվ ում պաշտ ոն ատ ար անձ անց կողմից 
տեղ եկ ությ ուն ստան ալ ու իր ավ ունք ի խախտմ ան համ ար։ Ս ահ-
մանվ ում է. «Անձ ին տեղ եկ ությ ուն ներկ այ ացն ել ուց պաշտ ոն ատ ար 
անձ ի կողմից ապ օր ին ի հրաժ արվ ել ը կամ տեղ եկ ությ ուն ը ոչ լրիվ 
կամ դիտ ավ որյ ալ աղ ավ աղվ ած ներկ այ ացն ել ը, եթ ե դա տվյալ 
անձ ի իր ավ ունքն եր ին և օր ին ակ ան շահ եր ին վնաս է պատճ առ ել, 
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պատժվ ում է տուգ անք ով` նվազ ագ ույն աշխ ատ ավ արձ ի 200-ապ ա-
տ իկ ից մինչև 400-ապ ատ իկ ի չափ ով»:

«Տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան մաս ին» ՀՀ օր ենք ը ևս մեկ 
կարև որ եր աշխ իք է ապ ահ ով ում այս իր ավ ունք ի ապ ահ ովմ ան 
համար։ Օր ենք ը թեև սահմ ան ում է հրապ ար ակմ ան ոչ ենթ ակ ա 
տեղ եկ ությ ունն եր ը, սակ այն միաժ ամ ան ակ պաշտպ ան ությ ան տակ 
է առն ում գաղտն իք պար ուն ակ ող տեղ եկ ատվ ությ ան արտ ահ ոսք 
թույլ տված պաշտ ոնյ ան եր ին և բ աց առ ում է նրանց վարչ ակ ան կամ 
քրեակ ան պատ ասխ ան ատվ ությ ուն ը, եթ ե այդ տեղ եկ ատվ ությ ան 
հրապ ար ակմ ամբ կար ող են կանխվ ել հաս ար ակ ությ ան ը սպառ-
նաց ող վտանգ ը, մարդկ անց անվտ անգ ությ անն ու առ ողջ ությ ան ը, 
շրջակ ա միջ ավ այր ին սպառն աց ող աղ ետն եր ը, մի խոսք ով` գաղտ-
նիք ի հրապ ար ակ ումն օգ ուտ է բեր ում հաս ար ակ ությ ան ը: Հ ամ ա-
ձայն ՏԱ մաս ին օր ենք ի 14 հ ոդվ ած ի 2-րդ մ աս ի` 8-րդ հ ոդվ ած ի 3-րդ 
մ աս ով նախ ատ եսվ ած տեղ եկ ությ ունն եր ի հրապ ար ակ ում ը չի կա-
րող առ աջ ացն ել վարչ ակ ան կամ քրեակ ան պատ ասխ ան ատվ ու-
թյուն։ Դ ա այն տեղ եկ ությ ունն է, որ ը. 

  վեր աբ եր ում է քաղ աք աց ին եր ի անվտ անգ ությ ան ը և առ ող-
ջ ությ ան ը սպառն աց ող արտ ակ արգ դեպք եր ին, ինչպ ես նաև 
տար եր այ ին (ներ առյ ալ` պաշտ ոն ապ ես կանխ ատ եսվ ող) 
աղ ետն եր ին և դր անց հետև անքն եր ին, 
  ներկ այ ացն ում է Հ այ աստ ան ի Հ անր ապ ետ ությ ան տնտե-
սությ ան ընդհ ան ուր վիճ ակ ը, ինչպ ես նաև բնությ ան և  
շրջ ակ ա միջ ավ այր ի պաշտպ ան ությ ան, առ ողջ ապ ահ ու-
թյան, կրթությ ան, գյուղ ատնտ ես ությ ան, առևտր ի, մշա-
կույթ ի բնագ ավ առ ում տիր ող իր ակ ան վիճ ակ ը, 
  չտրամ ադր ում ը բաց աս ակ ան ազդ եց ությ ուն կուն են ա 
Հ այաս տ ան ի Հ անր ապ ետ ությ ան սոց իալ-տնտես ակ ան, 
գիտ ատ եխն իկ ակ ան և հ ոգև որ-մշակ ութ այ ին զարգ ացմ ան 
պետ ակ ան ծրագր եր ի իր ակ ան ացմ ան վրա։ 

Անդր ադ առն անք նաև լրագր ող ի` տեղ եկ ությ ուն ստան ա-
լու իր ավ ունք ի խախտմ ան համ ար սահմ անվ ող պատ ասխ ան ա-
տվու  թյան ը, ինչ ը խիստ կարև որ է ոչ միայն լրագր ող ի, այլև ողջ 
հասա  րակ ությ ան տեղ եկ ությ ուն ստան ալ ու իր ավ ունք ի պաշտ-
պ ան ու թյան համ ար։ ՀՀ Քր եակ ան օր ենսգրք ի 164 հոդվ ած ով` 
«Լր ա գրող ի մասն ագ իտ ակ ան օր ին ակ ան գործ ուն եությ ան ը խո -
ընդ ոտ ել ը» պատ ասխ ան ատվ ությ ուն է սահմ անվ ում նրա գործու-
ն եությ ան ը խոչ ընդ ոտ ել ու դեպք ում նվազ ագ ույն աշխ ատ ավ արձ ի 
հիսն ա պ ա տ իկ ից մինչև հարյ ուր ապ ատ իկ ի չափ ով։ Եթ ե նույն ար-
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արք ը կա տար ել է պաշտ ոն ակ ան անձն իր պաշտ ոն ակ ան դիրքն 
օգտ ա գործ ել ով` ենթ ակ ա է պատ ասխ ան ատվ ությ ան ուղղ իչ  
աշխ ատ անքն եր ով` առ ավ ել ագ ույն ը 2 տար ի ժամկ ետ ով, կամ  
ազ ատ ազրկմ ամբ` առ ավ ել ագ ույն ը 3 տար ի ժամկ ետ ով` որ ոշ ակ ի 
պաշտ ոնն եր զբաղ եցն ել ու կամ որ ոշ ակ ի գործ ուն եությ ամբ զբաղ-
վել ու իր ավ ունք ից զրկել ով առ ավ ել ագ ույն ը 3 տար ի ժամկ ետ ով 
կամ առ անց դրա։ 
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Այս հարց ի ուս ումն աս իր ությ ուն ը կար և որվ ում է, քան ի որ կա-
ռ ավ ար ությ ունն երն ավ ել ի հաճ ախ են դիմ ում ազգ այ ին անվտ ան-
գ ությ ան նպատ ակ ին` լրագր ողն եր ի խոսք ի և տեղ եկ ատվ ությ ան 
ազ ատ ությ ան իր ավ ունքն եր ի սահմ ան ափ ակ ումն եր ը հիմն ավ ո-
րել ու նպատ ակ ով։ Ամեր իկյ ան լրագր ողն եր ը բազմիցս իր ենց բո-
ղ ոք ի ձայն են բարձր ացր ել ԱՄՆ նախկ ին նախ ագ ահ Բ ուշ ի կող-
մից Հ այր են աս իր ությ ան ակտ ի ստոր ագրմ ան փաստ ի առ իթ ով, 
որ ը լրջոր են սահմ ան ափ ակ ում է լրագր ողն եր ի խոսք ի ազ ատ ու-
թյ ան իր ավ ունք ը` արգ ել ել ով լուս աբ ան ել ազգ այ ին անվտ անգ ու-
թյանն ու հաս ար ակ ակ ան շահ ին առնչվ ող կար և որ ագ ույն հար-
ցեր` վեր ահսկ ել ով լրատվ ամիջ ոցն եր ի կողմից Իր աքյ ան պատ ե-
րազմի լուս աբ ան ում ը։ Իր աք ում զոհվ ած ամեր իկ աց ի զինվ որն եր ի  
մաս ին տվյալն եր ը` մասն ավ որ ապ ես նրանց լուս անկ արն եր ը  
երկ ար ժա ման ակ գաղտն ի էին  պահվ ում մինչ այն օր ը, երբ  
«Ազգ այ ին ան վտանգ ությ ան արխ իվն եր» ՀԿ-ին հաջ ոցվ եց շահ ել 
դատ ակ ան գործ ը` հիմնվ ել ով ԱՄՆ Տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ու-
թյան մաս ին Ակտ ի վրա, որ ով դատ ար ան ը պարտ ավ որ եցր եց բա-
ց ահ այտ ել Իր աք ից ԱՄՆ բերվ ող զինվ որն եր ի` ամեր իկյ ան դրոշ ով 
ծածկվ ած դիակ ներ ի լուս անկ արն եր ը։ Դր ան ից հետ ո միայն Պ են-
տ ագ ոն ին այլ բան չէր մնում, քան 2004 թ. ապր իլ ին հրապ ար ակ ել 
զոհվ ած զինվ որ ներ ի իր ակ ան տվյալն երն ու լուս անկ արն եր ը։ 

Կ առ ավ ար ությ ան գործ ուն եությ ան հրապ ար ակ այն ությ ան 
սկզբուն ք ից է բխում պաշտ ոն ակ ան փաստ աթղթ եր ի բաց լին ել ու 
կանխ ավ արկ ած ը։ Դր անք պետք է մատչ ել ի լին են հանր ությ ան ը, 
եթ ե միայն չկա առ ավ ել կար և որ հանր այ ին կամ պետ ակ ան շահ 

 Պ ԵՏ ԱԿ ԱՆ ԳԱՂՏՆ ԻՔ Ի ԻՐ ԱՎ ԱԿ ԱՆ   
ԿԱՐԳ ԱՎ ՈՐ ՈՒՄ Ը
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տեղ եկ ությ ուն ը չհրապ ար ակ ել ու համ ար։ Անգ ամ եթ ե լրագր ող ը, 
քաղ աք աց ին դիմ ում է պետ ակ ան գաղտն իք համ արվ ող տեղ ե-
կությ ուն ստան ալ ու համ ար, իշխ ան ությ ունն եր ը պետք է նժար ի 
վրա դնեն մի կողմից այդ տեղ եկ ատվ ությ ուն ը ստան ալ ու հաս ա-
ր ակ ակ ան շահն ու հետ աքրքր ությ ուն ը, մյուս կողմից՝ գաղտն իք ը 
պահպ ան ել ու անհր աժ եշտ ությ ուն ը։

Պետականգաղտնիքիհասկացությունը

Մ արդ ու իր ավ ունքն եր ի եվր ոպ ակ ան համ աձ այն ագր ի 10-րդ 
հ ոդվ ած ը, ինչպ ես նաև խոսք ի ազ ատ ությ ուն ը սահմ ան ող միջ ազ-
գ այ ին այլ փաստ աթղթ եր նշում են, որ խոսք ի և տեղ եկ ատվ ու թյան 
ազ ատ ությ ուն ը կար ող է սահմ ան ափ ակվ ել պետ ակ ան անվտ ան-
գ ությ ան պաշտպ ան ությ ան անհր աժ եշտ ությ ամբ, որ ը դիտվ ում է 
որպ ես այս հիմն ար ար իր ավ ունքն եր ի սահմ ան ափ ակմ ան օր ի նա-
կ ան հիմք: 

Պ ետ ակ ան գաղտն իք ի ինստ իտ ուտն ընդ ուն ել են բոլ որ երկր-
ներ ը։ Ս ա լիով ին հասկ ան ալ ի և տրամ աբ ան ակ ան է, քան ի որ 
պետ ությ ան անվտ անգ ությ ան տես անկյ ուն ից պետ ակ ան գաղտնի-
ք ի հրապ ար ակ ում ը կար ող է իր ակ ան սպառն ալ իք դառն ալ։  
Հ այ աստ ան ում պետ ակ ան գաղտն իք ի մատչ ել իությ ան սահմ ա-
նափ ակ ում ը ՀՀ Ս ահմ ան ադր ությ ան 42-րդ հ ոդվ ած ով ամր ագ րված 
արտ ահ այտվ ել ու ազ ատ ությ ան իր ավ ունք ից բաց առ ությ ուն է.

Կ արծ իք ի արտ ահ այտմ ան ազ ատ ությ ուն ը կար ող է սահմ ա-
նափ ակվ ել միայն օր ենք ով` պետ ակ ան անվտ անգ ությ ան, հասա -
ր ակ ակ ան կարգ ի, առ ողջ ությ ան և բ ար ոյ ակ ան ությ ան կամ  
այլ ոց պատվ ի ու բար ի համբ ավ ի և այլ հիմն ակ ան իր ավ ունքն եր ի և  
ազ ատ ությ ունն եր ի պաշտպ ան ությ ան նպատ ակ ով:

Տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան մաս ին ՀՀ օր ենք ի  հդով ած ի 
1-ին մաս ը սահմ ան ում է, որ տեղ եկ ությ ան ազ ատ ությ ուն ը կար ող 
է սահմ ան ափ ակվ ել, եթ ե հայցվ ող տեղ եկ ությ ուն ը պար ուն ակ ում է 
պետ ակ ան գաղտն իք։

«Պ ետ ակ ան և ծառ այ ող ակ ան գաղտն իք ի մաս ին» օր ենք ը 
(1996թ) սահմ ան ում է պետ ակ ան գաղտն իք հասկ աց ությ ուն ը, 
կարգ ավ որ ում է ՀՀ անվտ անգ ությ ան, քաղ աք աց ին եր ի, հաս ա-
րակ ությ ան և պետ ությ ան կենս ակ ան շահ եր ի ապ ահ ովմ ան նպա-
տ ակ ով որ ոշ ակ ի բնագ ավ առ ի տեղ եկ ությ ունն եր պետ ակ ան և  
ծառ այ ող ակ ան գաղտն իք ի շարք ը դաս ել ու, դրանք գաղտն ա զեր-
ծ ել ու և պաշտպ ան ել ու կապ ակց ությ ամբ ծագ ող հար աբ եր ու թյուն-
ն եր ը և այլն: Օր ենք ի 2-րդ հ ոդվ ած ը սահմ ան ում է «պետ ակ ան 
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գաղտն իք» հասկ աց ությ ուն ը. «Պ ետ ակ ան գաղտն իք ը ՀՀ ռազմ ա-
կ ան, արտ աք ին հար աբ եր ությ ունն եր ի, տնտես ակ ան, գիտ ա տեխ-
ն իկ ակ ան, հետ ախ ուզ ակ ան, հակ ահ ետ ախ ուզ ակ ան, օպ եր ա տիվ-
հետ ախ ուզ ակ ան գործ ուն եությ ան բնագ ավ առն եր ի այն տեղ ե  կու  -
թյունն երն են, որ ոնք պաշտպ անվ ում են պետ ությ ան կողմից, և 
որ ոնց տար ած ում ը կար ող է ծանր հետ և անքն եր առ աջ ացն ել ՀՀ 
անվտ անգ ությ ան համ ար»: Ն ույն հոդվ ած ի 2-րդ մ աս ով սահմ ան-
վ ում է ծառ այ ող ակ ան գաղտն իք հասկ աց ությ ուն ը.  դրանք վեր ը 
նշված ոլ որտն եր ի այն տեղ եկ ությ ունն եր են, որ ոնք «պահպ ա ն -
վում են պետ ությ ան կողմից, և որ ոնց տար ած ում ը կար ող է վնաս 
հասցն ել ՀՀ անվտ անգ ությ ան ը։ Այդպ իս ի տեղ եկ ությ ունն եր ը,  
որպ ես կան ոն, պար ուն ակ ում են պետ ակ ան գաղտն իք ի մաս 
կազմ ող տվյալն եր, սակ այն ինքն ին չեն բաց ահ այտ ում պետ ակ ան 
գաղտն իք ը»։ 

 «Զ անգվ ած այ ին լրատվ ությ ան մաս ին» ՀՀ օր ենք ի 7-րդ   հոդ-
վ ածն արգ ել ում է պետ ակ ան գաղտն իք ի հրապ ար ակ ում ը՝ որպ ես 
քրեոր են պատժ ել ի ար արք. «Արգ ելվ ում է օր ենք ով սահմ անվ ած 
կարգ ով գաղտն ի համ արվ ող կամ քրեոր են պատժ ել ի ար արքն եր 
քար ոզ ող …… տ եղ եկ ատվ ությ ան  տար ած ում ը»:

Թ եև օր ենսդր ությ ունն արգ ել ում է պետ ակ ան գաղտն իք ի 
հրապ ար ակ ում ը, միևն ույն ժամ ան ակ այն չի հստակ եցն ում «պե-
տ ակ ան գաղտն իք» հասկ աց ությ ան սահմ անն եր ը, այլ միայն մեկ 
հոդվ ած ով (հոդվ ած 2) տալ իս է համ ապ ատ ասխ ան տեղ եկ ու թյուն-
ն եր ի ընդհ ան ուր սահմ ան ը։ «Պ ետ ակ ան գաղտն իք ի մաս ին» ՀՀ  
օր ենք ի 8-րդ հ ոդվ ած ի 3-րդ կ ետ ի համ աձ այն՝ ՀՀ կառ ավ ար ու-
թյ ուն ը «մշակ ում և հաստ ատ ում է պետ ակ ան գաղտն իք ի շարք ը 
դասվ ող տեղ եկ ությ ունն եր ի ցանկ ը»: Պ ետ ակ ան գաղտն իք ի 
շարք ը դաս վող տեղ եկ ությ ունն եր ի ցանկ ը սահմ անվ ած է ՀՀ 
կառա վ ա րու թյան 1998 թվակ ան ի մարտ ի 13-ի 173 որ ոշմ ամբ: 
Ց անկ ը պա րուն ակ ում  է  33 կետ, այն ու ամեն այն իվ, այստ եղ  ևս  
որ ոշ ա  կիացվ ած  չեն  պետ ակ ան գաղտն իք ի սահմ անն եր ը:  
Օր ի նակ՝ վեր ոհ իշ յալ ցանկ ի 3-րդ կ ետ ի  համ աձ այն՝ պետ ակ ան 
գաղտնիք  են  համ արվ ում «զորք եր ի զարգ ացմ ան թվի մաս ին 
տեղ եկ ու  թյուն ն եր ը»:  Հ արց է ծագ ում`  արդյ ո՞ք նոր զոր ա կոչ  ված -
ն եր ի թվի  մաս ին   տեղ եկ ատվ ությ ուն ը մտնում է «պետ ակ ան  
գաղտն իք» հասկ աց ությ ան տակ: Եթ ե այ ո,  ապ ա  ինչ ո՞ւ ենք  այդ  
մաս ին տվյալն եր հրապ ար ակ ում ԶԼՄ-ը կամ ոլ որտ ի պաշտ ոնյ ա-
ն եր ը:  Անհ ասկ ան ալ ի է նաև պետ ակ ան գաղտն իք ի  շարք ը  դաս-
վ ող  տեղ եկ ությ ունն եր ի  ցանկ ում տեղ  գտած 12-րդ  կետ ի ձև ա-
կերպ ում ը, համ աձ այն  որ ի՝   պետ ակ ան  գաղտն իք  է  համ արվ ում  
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«ՀՀ   սահմ ան ապ ահ  զորք եր ի էությ ուն ը   բաց ահ այտ ող տեղ ե-
կությ ունն եր ը»:  «Զ որք եր ի էությ ուն ը» չափ ազ անց  լայն  հասկ ա-
ցությ ուն է: Ց անկ աց ած  տեղ եկ ատվ ությ ուն, որն  առնչվ ում է  սահ-
մ ան ապ ահ  զորք եր ին,  կար ող է   համ արվ ել  վերջ ին իս  էությ ուն ը  
բաց ահ այտ ող:  18-րդ  կետ ի համ աձ այն՝ պետ ակ ան գաղտն իք  
է  համ արվ ում նաև  «հիդր ոօդ եր և ութ աբ ան ակ ան և գեոֆ իզ ի  -
կայ ի  բնագ ավ առ ում  աշխ ատ անք ի արդյ ունքն եր ը  բաց ահ այտ ող    
տեղ եկ ությ ունն եր ը»:   Այստ եղ  ևս չի  որ ոշ ակ իացվ ում, թե հատ-
կապ ես ո՞ր աշխ ատ անքն եր ի արդյ ունքն եր ը  բաց ահ այտ ող  տեղ ե-
կությ ունն երն   են դասվ ում պետ ակ ան  գաղտն իք ի  շարք ը: 

Ըստ օր ենք ի՝ գոյ ությ ուն ուն ի պետ ակ ան գաղտն իք ի 3 աստ ի-
ճ ան` գաղտն ի, հույժ գաղտն ի և հատ ուկ կար և որ ությ ան` կախվ ած 
գաղտն ի տեղ եկ ությ ունն եր ի կար և որ ությ ուն ից, բնույթ ից և դրանց 
պաշտպ ան ությ ան համ ար անհր աժ եշտ միջ ոցն եր ի ծավ ալ ից  
(Օր ենք ի 4-րդ հ ոդվ ած)։ Գ աղտն իությ ան աստ իճ անն եր ին համ ա-
պ ատ ասխ ան գաղտն իք համ արվ ող փաստ աթղթ եր ի վրա դրվում 
են «գաղտն ի», «հույժ գաղտն ի» և «հատ ուկ կար և որ ությ ան»  
մակ ագր ությ ունն եր ը։ 

Խ ոսք ի ազ ատ ությ ան պաշտպ ան ությ ան ԱՐՏԻԿԼ 19 միջ ազ-
գայ ին կազմ ակ երպ ությ ունն իր մշակ ած տեղ եկ ատվ ությ ան ազ ա-
տու թյ ան մաս ին օր ին ակ ել ի օր ենք ում նշում է եր եք մաս ից բաղ կա-
ց ած թեսթ ի մաս ին, որն առ աջ արկվ ում է պետ ակ ան պաշտո  նյա նե-
ր ին կիր առ ել այն բոլ որ դեպք եր ում, երբ տվյալ տեղ ե կատ վ ու թյուն ը 
գաղտն ագր ել ու հարց է ծագ ում։ Թ եսթ ի համ աձ այն` առ աջ ին փու -
լում պաշտ ոնյ ան պետք է պարզ ի, թե արդյ ոք տվյալ տեղ եկ ու թյունն 
առնչվ ում է Տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան մա սին օր ենք ով  
սահ մ ան վ ած օր ին ակ ան բաց առ ությ ունն եր ին (օր ին ակ` ազգ ա-
յին անվտ անգ ությ ան կամ անձ ի անձն ակ ան կյանք ի գաղտնի -
ության պահպ ան ությ ան շահ)։ Երկր որդ փուլ ում պետք է պարզ ել, 
թե արդյ ոք տեղ եկ ությ ան բաց ահ այտ ումն էակ ան վնաս կհասցն ի՞ 
այդ նպատ ակ ին։ Եվ վերջ ում, անհր աժ եշտ է պարզ ել` արդյ ո՞ք այդ  
տեղ եկ ությ ան հրապ ար ակ ումն ավ ել ի մեծ օգ ուտ չի տա հաս ար ա-
կությ ան ը, քան այն գաղտն ի պահ ել ը։ 

Ենթ ադր ենք, պաշտպ ան ությ ան նախ ար ար ությ ան պաշտ ո-
նյ ան քաղ աք աց ուց հարց ում է ստան ում` տրամ ադր ել տեղ եկ ու-
թյունն եր բան ակ ի համ ար ձեռք բերվ ած զինվ որ ակ ան հագ ուստ ի 
որ ակ ի և գնի մաս ին։ Արդյ ո՞ք այս տեղ եկ ությ ունն առնչվ ում է  
օր ին ակ ան նպատ ակն եր ից որ և է մեկ ին։ Այ ո, հարց ումն առնչվ ում 
է ազգ այ ին անվտ անգ ությ ան շահ ին։ Բ այց միթ ե դրա հրապ ա-
րա կ ում ը կվնաս ի այդ շահ ին։ Այս կոնկր ետ օր ին ակ ում վստահ ա-
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բ ար կար ել ի է բաց աս ակ ան պատ ասխ ան տալ։ Հր ապ ար ակ ում ը 
չի կար ող վնաս ել երկր ի անվտ անգ ությ ան ը։ Վ ատ ագ ույն դեպ-
ք ում թշնամին կիմ ան ա, որ մեր բան ակ ում զինվ որն եր ը ան որ ակ  
հագ ուստ են հագն ում։ Հ իշ ենք, որ խոսք ը գնում է էակ ան, ոչ թե 
ընդհ անր ապ ես վնաս ի մաս ին։ Կ առ ավ ար ությ ան պարտ ակ ա նու-
թյունն է ապ աց ուց ել, որ տվյալ տեղ եկ ությ ան հրապ ար ա կմամբ 
իսկ ապ ես կար ող է պատճ առվ ել էակ ան վնաս։ Տ եղ եկ ությ ուն 
ստան ալ ու հարց ում ով դիմ ող ի պարտ ակ ան ությ ուն ը չէ ապ աց ուց ել, 
որ հրապ ար ակ ումն անվտ անգ է։ Եթ ե հարց ում ով դիմ ող ը խնդրել է 
տրամ ադր ել զենք ի որ ակ ի մաս ին տեղ եկ ությ ուն, ապ ա սա արդ են 
կար ող է էակ ան վնաս պատճ ար ել անվտ անգ ությ ան ը, հատկ ապ ես 
մեր քաղ աք ակ ան վիճ ակ ում գտնվող երկր ի համ ար, սակ այն թեսթ ի 
երր որդ փուլ ի համ աձ այն` դեռ պետք է հստակ եցն ել, թե արդյ ոք 
դրա հրապ ար ակ ումն ավ ել ի կար և որ չէ, քան այն գաղտն ի պա հել ը։ 
Աս ենք, հրապ ար ակ ում ը կար ող է ավ ել ի օգտ ակ ար լին ել ազգ ա -
յին անվտ անգ ությ ան պաշտպ ան ությ ան համ ար, կամ դրա շնորհիվ 
կմեծ ան ա հաս ար ակ ակ ան ճնշում ը ան որ ակ զենք եր ը փո խա ր ի-
նել որ ակյ ալ ով, կամ ցույց կտա պաշտպ ան ությ ան նպատ ակ ով  
կա տ ար վ ող գնումն եր ի ան արդյ ուն ավ ետ ությ ուն ը, որն ի վերջ ո 
կհանգ եցն ի գնումն եր ի գործ ընթ աց ի բար եփ ոխմ ան։ Այս ամեն ի 
շնորհ իվ ազգ այ ին անվտ անգ ությ ուն ը ոչ թե կտուժ ի, այլ միայն 
կշահ ի։ 

Նշ ենք, որ պետ ությ ան կողմից հաճ ախ սխալ է մեկն աբ ա նվում 
«հանր այ ին հետ աքրքր ությ ուն» հասկ աց ությ ուն ը. հաս ար ակ ու-
թյուն ը հետ աքրքրվ ած է դրան ով։ Սա դեռ ամբ ողջ ակ ան մեկն ա-
բան ում չէ։ Այն պետք է հատկ ապ ես տարբ եր ակ ել հաս ար ակ ա -
կան հետ աքրքր աս իր ությ ուն ից։ «Հ անր այ ին հետ աքրքր ությ ուն» 
նշա նակ ում է, որ հանր ությ ուն ը տեղ եկ ատվ ությ ան հրապ ար ակ-
մ ան հետ և անք ով շահ ել ու է։ Մ իացյ ալ նահ անգն եր ում, օր ին ակ,  
իշխ ա ն ությ ունն եր ը հրաժ արվ եց ին հանր ությ ան ը տրամ ադր ել 
Հ ամ աշ խարհ այ ին առ ևտր ի կենտրոն ում տեղ ադրվ ած գաղտն ի  
տես ա  խցիկ ն եր ի նկար ահ ան ած կադր եր ը Ս եպտ եմբ եր ի 11-ին` 
դրանք համ ար ել ով չափ ազ անց ցավ ոտ զոհվ ածն եր ի ընտ ա-
նիք ն եր ի անդ ամն եր ի համ ար։  Մ եկ տար ի անց, այն ու ամեն այ-
նիվ, դրանք հրապ ար ակվ եց ին, քան ի որ որ ոշվ եց, որ գեր ակշռ ող 
հան րայ ին շահ ը պահ անջ ում է իմ ան ալ, թե ինչպ ես են մարդ իկ  
տեղ ա  հ անվ ել շենք ից։ և դա հետ ագ այ ում շենք եր ը ճիշտ կառ ուց ել ու  
համ ար լավ դաս եղ ավ։

Երբ տեղ եկ ատվ ությ ան միայն մի մաս ը կար ող է տրամ ա-
դրվել, պետ ակ ան մարմինն եր ը պարտ ավ որ են տալ փաստ աթղթ ի 
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պատճ են ը, որ ից հանվ ած է հրապ ար ակմ ան ոչ ենթ ակ ա տեղ ե-
կատ վությ ուն ը, և ոչ թե ընդհ անր ապ ես մերժ են տեղեկության ստա-
ն ա լ ու հարց ում ը։ ՏԱ շատ օր ենքն եր սահմ ան ում են, որ այն դեպ-
քե րում, երբ տեղ եկ ատվ ությ ան միայն մի մաս ը կար ող է տրամ ա-
դրվ ել, պետ ակ ան մարմինն եր ը պարտ ավ որ են տալ փաստ աթղթ ի 
պատճ են ը, որ ից հանվ ած է հրապ ար ակմ ան ոչ ենթ ակ ա տեղ ե-
կատվ ությ ուն ը, և ոչ թե ընդհ անր ապ ես մերժ են դիմ ում ը։ ՏԱ մաս ին 
ՀՀ օր ենք ի 8-րդ հ ոդվ ած ի 2-րդ կ ետ ի համ աձ այն՝  եթ ե պահ անջ-
վող տեղ եկ ությ ան մի մաս ը պար ուն ակ ում է պետ ակ ան գաղտն իք  
հա մ արվ ող տվյալն եր, որ ոնց տրամ ադր ում ը ենթ ակ ա է մերժ-
ման, ապ ա տեղ եկ ությ ուն տնօր ին ող ը պարտ ավ որ է տեղ եկ ու թյուն 
տրամ ադր ել մնաց ած մաս ի վեր աբ երյ ալ, ոչ թե ընդհ անր ապ ես 
մերժ ել տվյալ փաստ աթղթ ի տրամ ադր ում ը: ԱՄՆ-ի Կ ենտր ո-
նա կ ան հետ ախ ուզ ակ ան վարչ ությ ան պաշտ ոն ակ ան ինտ երն ե-
տ ա յին էջ ում կար ել ի է տեսն ել նման բազմ աթ իվ փաստ աթղթ եր,  
որ ոնք մատչ ել ի են հաս ար ակ ությ ան ը մասն ակ ի։ Գ աղտն ազ երծ-
վ ած փաստ աթղթ եր ի չգաղտն ազ երծվ ած հատվ ածն եր ը խնամ-
ք ով ջնջված են, այնպ ես որ փաստ աթ ուղթն ստաց ող ը չի կար ող  
կարդ ալ դրանք։

Պետականգաղտնիքիպահպանմանժամկետները

Պ ետ ակ ան գաղտն իքն անժ ամկ ետ չէ. օր ենսդր ությ ամբ սահ-
մ անվ ում են ժամկ ետն եր գաղտն ի համ արվ ող փաստ աթղթ եր ի 
գաղտն ազ երծմ ան համ ար։ 

«Պ ետ ակ ան գաղտն իք ի» մաս ին ՀՀ օր ենք ի 15-րդ հ ոդվ ած ը 
սահմ ան ում է, թե որք ան ժամ ան ակ ով կար ող է տվյալ տեղ եկ ու-
թյ ուն ը գաղտն ի համ արվ ել: Այսպ ես՝ «հատ ուկ կար և որ ությ ան» 
և «հույժ գաղտն ի» գաղտն իությ ան աստ իճ ան ուն եց ող տեղ եկ ու-
թյունն եր ը գաղտն իությ ուն ը պահպ ան ում են մինչ և 30 տար ի, ընդ 
որ ում՝ անհր աժ եշտ ությ ան դեպք ում կառ ավ ար ությ ուն ը կար ող է 
սահմ ան ել գաղտն ագրմ ան առ ավ ել երկ ար ժամկ ետ: «Գ աղտն ի» 
գաղտն իությ ան աստ իճ ան ունց ող տեղ եկ ությ ունն երն իր ենց 
գաղտն իությ ուն ը պահպ ան ում են մինչ և 10 տար ի: Պ ետ ակ ան մար-
մինն եր ը կար ող են երկ ար ացն ել գաղտն ագրվ ած տեղ եկ ությ ուն-
ներ ի պահպ ան ությ ան՝ նախկ ին ում սահմ անվ ած ժամկ ետն եր ը, 
բայց ոչ ավ ել ի, քան 5 տար ի ժամ ան ակ ով: Կ առ ավ ար ությ ան որ ոշ -
մամբ դրանք կար ող են գաղտն ազ երծվ ել նաև ժամկ ետ ից շուտ: 

Գ աղտն ազ երծ ումից հետ ո տեղ եկ ությ ունն եր ը պետք է եռ ամսյ ա 
ժամկ ետ ում հանձնվ են ՀՀ պետ ակ ան արխ իվ ի պահպ ան ու թյան ը, 
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որտ եղ արդ են դրանք մատչ ել ի են դառն ում հաս ար ակ ությ ան  
բոլ որ անդ ամն եր ի համ ար։ «Արխ իվ այ ին գործ ի մաս ին» ՀՀ օր ենք ի 
21-րդ հ ոդվ ած ի համ աձ այն` Արխ իվ այ ին փաստ աթղթ եր ից օգտվ ողն 
իր ավ ունք ուն ի ազ ատ որ ոն ել ու և ուս ումն աս իր ությ ան նպատ ա կով 
պետ ակ ան և համ այնք այ ին արխ իվն եր ից ստան ալ ու արխ իվ ա  -
ին փաստ աթղթ եր։ Անհ ասկ ան ալ ի է այն միտք ը, թե ինչ ու պետք է 
արխ իվ այ ին փաստ աթ ուղթ փնտրող ը հիմն ավ որ ի, թե ինչ ու է իր են 
անհր աժ եշտ տվյալ արխ իվ այ ին փաստ աթ ուղթ ը։ Օր ենք ից բխում 
է, որ արխ իվ այ ին փաստ աթ ուղթ կար ել ի է ձեռք բեր ել միայն մեկ 
նպատ ակ ով, այն է` ուս ուն աս իր ությ ուն կատ ար ել ը։ Ս ա միանշ ա-
նակ տեղ եկ ատվ ությ ուն ստան ալ ու սահմ ան ադր ակ ան իր ավ ունք ի  
անհ իմն սահմ ան ափ ակ ում է։ 

Նշ ենք, որ օր ին ակ ԱՄՆ-ի Կ ենտր ոն ակ ան հետ ախ ուզ ակ ան 
վարչ ությ ան պաշտ ոն ակ ան ինտ երն ետ այ ին էջ ում յուր աք անչյ ուր 
ոք կար ող է գտնել բոլ որ այն պետ ակ ան գաղտն իքն եր ը, որ ոնք 
արդ են գաղտն ազ երծվ ել են (http://www.foia.cia.gov/records.asp)։ 
Իսկ, ահ ա, Ռ ուս աստ ան ի  անվտ անգ ությ ան  ֆ եդ եր ալ ծառ այ ությ ան 
ինտ երն ետ այ ին էջ ում` http://www.fsb.ru/ ընդհ անր ապ ես հրապ ա -
րա կվ ած չեն գաղտն ագրվ ած տեղ եկ ությ ունն եր։ Հ ամ աձ այն Ինֆոր-
մ աց իայ ի ազ ատ ությ ան կենտր ոն ի ուս ումն աս իր ությ ունն եր ի՝ ՀՀ 
պետ ակ ան կառ ավ արմ ան համ ակ արգ ում գաղտն ազ երծմ ան  
գործ ընթ աց ը դանդ աղ է իր ակ ան ացվ ում։ Ինֆ որմ աց իայ ի ազա-
տ ու թյ ան կենտր ոն ի՝ այս թեմ այ ով իր ակ ան ացր ած պարբ եր ա-
կան հարց ումն եր ը վկայ ում են, որ պետ ակ ան մարմինն եր ը միայն  
եզ ակ ի փաստ աթղթ եր են գաղտն ազ երծ ում, իսկ դրանց ից միայն 
1-2-ն են հրապ ար ակվ ում մարմինն եր ի պաշտ ոն ակ ան կայք եր ում։  
Օր ին ակ, 2018 թվակ ան ի ընթ ացք ում միայն 5 պետ ակ ան մարմին է 
իր ակ ան ացր ել գաղտն ազ երծմ ան գործ ընթ աց: Ս ակ այն, փաստա -
թ ուղթ գաղտն ազ երծ ած 5 մարմինն եր ից 4-ը պաշտ ոն ակ ան պա-
տ ասխ անն եր ով տեղ եկ ացր ել են, որ տասնյ ակ փաստ աթղթ եր են 
գաղտն ազ երծ ել, սակ այն չեն տրամ ադր ել դրանք՝ նշել ով՝ մի դեպ -
քում, դրանք փոխ անցվ ել են ազգ այ ին արխ իվ կամ որ գաղտն ա զեր-
ծ ումն ինքն ին չի նշան ակ ում, որ փաստ աթղթ երն այլ ևս գաղտն իք 
չեն պար ուն ակ ում։ Պ աշտպ ան ությ ան նախ ար ար ությ ունն օր ին ակ 
նշել է, որ գաղտն ազ երծ ած միակ փաստ աթ ուղթ ը՝ 0038 որ ոշ ում ը, 
առգր ավվ ել է քրեակ ան վար ույթ իր ակ ան ացն ող մարմն ի կողմից, 
հետ և աբ ար մերժ ել են դրա տրամ ադր ում ը։ 

2020 թվակ ան ի մարտ ին ԻԱԿ-ը կրկին նույն աբ ով անդ ակ հար-
ց ումն եր է ուղ արկ ել պետ ակ ան կառ ավ արմ ան մարմինն եր ին։ 
38 մարմն ի տրամ ադր ած տվյալն եր ի համ աձ այն՝ 2019 թվակ ան ի  
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ընթ ացք ում միայն Վ արչ ապ ետ ի աշխ ատ ակ ազմն է իր ակ ան ա-
ցրել փաստ աթղթ եր ի գաղտն ազ երծմ ան գործ ընթ աց: ՀՀ վարչ ա-
պ ետ ի աշխ ատ ակ ազմ ը ԻԱԿ-ի հարցմ անն ի պատ ասխ ան 2020թ.-ի 
մարտ ի 4-ի գրությ ամբ տեղ եկ ացր ել է, որ 2019 թվակ ան ին գաղտն ա  -
զերծվ ել է 6 փաստ աթ ուղթ, և դրանք հաս ան ել ի են arlis.am կայք ում,  
սակ այն այս մաս ին որ և է տեղ եկ ատվ ությ ուն ոչ ՀՀ կառ ավ ար ու թյան, 
ոչ Վ արչ ապ ետ ի պաշտ ոն ակ ան կայք եր ում հրապ ար ակվ ած չէ։ 

Տեղեկատվություն,որչիկարողգաղտնագրվել

Պ ետ ակ ան գաղտն իք ի մաս ին օր ենսդր ությ ուն ը սահմ ա-
ն ում է նաև այն տեղ եկ ությ ունն եր ի ցանկ ը, որ ոնք չեն կար ող 
գաղտ նա գրվ ել և համ արվ ել պետ ակ ան գաղտն իք։ Ս ով որ աբ ար  
պետ ա կան գաղտն իք ի կարգ ավ իճ ակ ին չեն կար ող համ ապ ատ աս-
խ ան ել. հաս ար ակ ակ ան բնույթ ուն եց ող տեղ եկ ությ ունն եր ը, որ ոնք,  
աս ենք, առնչվ ում են հաս ար ակ ությ ան անվտ անգ ությ անն ու 
բար օր ու թյ ան ը սպառն աց ող աղ ետն եր ին, շրջակ ա միջ ավ այր ի,  
առ ողջ ապ ահ ությ ան, կրթությ ան, մշակ ույթ ի և գյուղ ատնտ ես-
ու թյան վիճ ակ ին, մարդ ու իր ավ ունքն եր ի ոտն ահ ար ումն եր ին,  
պետ ակ ան հաստ ատ ությ ունն եր ի և պաշտ ոն ատ ար անձ անց  
ան օր ին ակ ան գործ ող ությ ունն եր ին: Վ երջ ինս (պաշտ ոն ատ ար 
անձ անց ան օր ին ակ ան գործ ող ությ ունն եր ին առնչվ ող տեղ եկ ու-
թյունն եր ը գաղտն ագր ել ու անթ ույլ ատր ել իությ ուն ը) բաց ակ այ ում է 
մեր օր ենք ում, որ ով խիստ նվազ ում է իշխ ան ությ ան մարմինն եր ի 
վրա հանր այ ին հսկող ությ ուն իր ակ ան ացն ել ու հնար ավ որ ությ ուն ը:  

«Պ ետ ակ ան և ծառ այ ող ակ ան գաղտն իք ի մաս ին» ՀՀ օր ենք ի 
10-րդ հ ոդվ ած ի համ աձ այն` պետ ակ ան և ծառ այ ող ակ ան գաղտն ի-
ք ի շարք ին չեն կար ող դասվ ել՝

ա)  քաղ աք աց ին եր ի անվտ անգ ությ անն ու առ ողջ ությ ան ը 
սպառն աց ող արտ ակ արգ դեպք եր ի, աղ ետն եր ի, ինչպ ես 
նաև տար եր այ ին (ներ առյ ալ պաշտ ոն ապ ես կանխ ատ ես-
վող) աղ ետն եր ի, դրանց հետ և անքն եր ի մաս ին տեղ եկ ու-
թյունն եր ը,

բ)  տնտես ությ ան ընդհ ան ուր վիճ ակ ը, ինչպ ես նաև բնությ ան և 
շրջակ ա միջ ավ այր ի պահպ ան ությ ան, առ ողջ ապ ահ ությ ան, 
կրթությ ան, գյուղ ատնտ ես ությ ան, ներք ին առ ևտր ի, մշա-
կույթ ի բնագ ավ առն եր ում տիր ող իր ակ ան վիճ ակ ը ներկ ա-
յ ացն ող տեղ եկ ությ ունն եր,

գ)  քաղ աք աց ին եր ի իր ավ ունքն եր ի և ազ ատ ությ ունն եր ի սահ-
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մ ան ափ ակմ ան փաստ եր ի, իր ավ ախ ախտ ումն եր ի և սո-
ցիոլ ոգ իակ ան հետ ազ ոտ ությ ունն եր ի արդյ ունքն եր ի մաս ին 
տեղ եկ ությ ունն եր,

դ)  այն տեղ եկ ությ ունն եր ը, որ ոնք եթ ե դասվ են պետ ակ ան և 
ծառ այ ող ակ ան գաղտն իք ի շարք ին, ապ ա բաց աս ակ ան 
ազդ եց ությ ուն կուն են ան Հ այ աստ ան ի Հ անր ապ ետ ությ ան 
սոց իալ-տնտես ակ ան, գիտ ատ եխն իկ ակ ան և հոգ և որ-մշա-
կու թայ ին զարգ ացմ ան պետ ակ ան և ճյուղ այ ին ծրագր եր ի 
իր ակ ան ացմ ան վրա։

Օր ենսդր ությ ուն ը ոչ միայն սահմ ան ում է գաղտն ագրմ ան ոչ 
ենթ ակ ա տեղ եկ ատվ ությ ուն ը, այլ և «Տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ա տու-
թյ ան մաս ին» ՀՀ օր ենք ի 9-րդ հ ոդվ ած ի համ աձ այն` պաշտ ոնյ ա-
ն եր ին պարտ ավ որ եցն ում է անհ ապ աղ կամ հնար ավ որ ինս սեղմ 
ժամկ ետ ում տրամ ադդր ել հետ ևյ ալ խումբ տեղ եկ ությ ունն եր ը, եթ ե 
դրանց համ ար դիմ ում են տվյալ պետ ակ ան մարմն ին։ Դ ա այն 
տեղ եկ ությ ունն է, որ ը՝ 

1)  վեր աբ եր ում է քաղ աք աց ին եր ի անվտ անգ ությ ան ը և առ ող-
ջ ությ ան ը սպառն աց ող արտ ակ արգ դեպք եր ին, ինչպ ես նաև 
տար եր այ ին (ներ առյ ալ՝ պաշտ ոն ապ ես կանխ ատ եսվ ող)  
աղ ետն եր ին և դրանց հետ և անքն եր ին,

2)  ներկ այ ացն ում է Հ այ աստ ան ի Հ անր ապ ետ ությ ան տնտե-
ս ությ ան ընդհ ան ուր վիճ ակ ը, ինչպ ես նաև բնությ ան և 
շրջակ ա միջ ավ այր ի պաշտպ ան ությ ան, առ ողջ ապ ահ ու-
թյան, կրթությ ան, գյուղ ատնտ ես ությ ան, առ ևտր ի, մշա -
կույթ ի բնագ ավ առ ում տիր ող իր ակ ան վիճ ակ ը, 

3)  չտրամ ադր ում ը բաց աս ակ ան ազդ եց ությ ուն կուն են ա 
Հ ա յաս տ ան ի Հ անր ապ ետ ությ ան սոց իալ-տնտես ակ ան,  
գիտ ատ եխն իկ ակ ան և հոգ և որ-մշակ ութ այ ին զարգ ացմ ան 
պետ ակ ան ծրագր եր ի իր ակ ան ացմ ան վրա։ 

ՏԱ օր ենք ի 7-րդ հդ ով ած ի համ աձ այն էլ Տ եղ եկ ատվ ությ ուն 
տնօր ին ողն անհ ապ աղ հրապ ար ակ ում կամ այլ մատչ ել ի ձև ով 
հանր ությ ան ը տեղ եկ ացն ում է իր տնօր ին ությ ան տակ գտնվող այն 
տեղ եկ ությ ուն ը, որ ի հրապ ար ակ ում ը կար ող է կանխ ել պետ ակ ան 
և հաս ար ակ ակ ան անվտ անգ ությ ուն ը, հաս ար ակ ակ ան կարգ ին, 
հանր ությ ան առ ողջ ությ անն ու բարք եր ին, այլ ոց իր ավ ուքն եր ին և 
ազ ատ ությ ունն եր ին, շրջակ ա միջ ավ այր ին, անձ անց սեփ ակ ա ն ու-
թյ ան ը սպառն աց ող վտանգ ը։ Այս ինքն, վեր ոնշյ ալ տեղ եկ ու թյուն-
ն երն անհ ապ աղ հրապ ար ակ ել ու պահ անջ է դրվում տեղ ե կու թյուն 
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տնօ րին ող ի վրա` անկ ախ հարց ում ով դիմ ող ի առկ այ ու թյ ու ն ից։  
Խն դ իր ը, սակ այն, այն է, որ օր ենսդր ությ ամբ պատ ասխ ան ա-
տվու թյուն չի նախ ատ եսվ ում այս պարտ ավ որ ությ ուն ը չկատ ա րող 
պաշտ ո նյա յ ի նկատմ ամբ։ Մ եր կարծ իք ով, այս տեղ եկ ությ ուն ներ ը 
թաքցն ող պետ ակ ան պաշտ ոնյ ան պետք է կրի քրեակ ան կամ 
վարչ ակ ան պատ ասխ ան ատվ ությ ուն՝ կախվ ած հաս ար ակ ությ ան ը 
և առ անձ ին քաղ աք աց ին եր ին պատճ առվ ած նյութ ակ ան և բար ո-
յակ ան վնաս ի ծավ ալ ից։ 

Պատասխանատվությունպետականգաղտնիքի
հրապարակմանհամար

Պ ետ ակ ան գաղտն իք ի հրապ ար ակմ ամբ կար ող է վնաս 
հասցվ ել ազգ այ ին անվտ անգ ությ ան ը, ուստ ի պետ ակ ան գաղտն իք 
հրապ ար ակ ել ը ՀՀ-ում քրեոր են պատժ ել ի ար արք է: ՀՀ Քր եակ ան 
օր ենսգրք ի 306-րդ հ ոդվ ած ը` «Պ ետ ակ ան գաղտն իք հրապ ար ա-
կել ը» սահմ ան ում է. 

«Պ ետ ակ ան գաղտն իք պար ուն ակ ող տեղ եկ ությ ունն եր դի-
տ ավ որ ությ ամբ հրապ ար ակ ելն այն անձ ի կողմից, ով պետ ակ ան 
գաղտն իք ի հետ ծան ոթ ան ալ ու իր ավ ունք ուն եր, և ում դա վստահ-
վ ած է եղ ել կամ հայտն ի է դարձ ել ծառ այ ությ ան բերմ ամբ, եթ ե 
բաց ակ այ ում են պետ ակ ան դավ աճ ան ությ ան հատկ ան իշն եր ը՝ 
պատժվ ում է կալ անք ով՝ երկ ուս ից եր եք ամիս ժամկ ետ ով, կամ  
ազ ա տ ազրկմ ամբ՝ առ ավ ել ագ ույն ը չորս տար ի ժամկ ետ ով՝ որ ո շակ ի 
պաշտ ոնն եր զբաղ եցն ել ու կամ որ ոշ ակ ի գործ ուն եությ ամբ զբաղ-
վել ու իր ավ ունք ից զրկել ով՝ առ ավ ել ագ ույն ը եր եք տար ի ժամկ ետ ով: 

2.  Պ ետ ակ ան գաղտն իքն անզգ ուշ ությ ամբ հրապ ար ա կել ը՝  
պատժվ ում է կալ անք ով՝ առ ավ ել ագ ույն ը երկ ու ամիս ժամ-
կետ ով, կամ ազ ատ ազրկմ ամբ՝ առ ավ ել ագ ույն ը երկ ու  
տար ի ժամկ ետ ով՝ որ ոշ ակ ի պաշտ ոնն եր զբաղ եցն ել ու կամ 
որ ո շակ ի գործ ուն եությ ամբ զբաղվ ել ու իր ավ ունք ից զրկել ով՝ 
առ ավ ել ագ ույն ը եր եք տար ի ժամկ ետ ով: 

3.  Ս ույն հոդվ ած ի առ աջ ին կամ երկր որդ մաս ով նախ ա տես-
վ ած ար արք ը, որն անզգ ուշ ությ ամբ առ աջ ացր ել է ծանր 
հետ և անքն եր՝  պատժվ ում է ազ ատ ազրկմ ամբ՝ եր եք ից յոթ 
տար ի ժամկ ետ ով՝ որ ոշ ակ ի պաշտ ոնն եր զբաղ եցն ել ու կամ 
որ ոշ ակ ի գործ ուն եությ ամբ զբաղվ ել ու իր ավ ունք ից զրկել ով՝ 
առ ավ ել ագ ույն ը եր եք տար ի ժամկ ետ ով»:
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Ն ախ, պարզ ենք` ինչ է նշան ակ ում պետ ակ ան գաղտն իք ի 
հրապ ար ակ ում։ Հ արց ի պատ ասխ ան ը տրվում է «Պ ետ ակ ան և 
ծառ այ ող ակ ան գաղտն իք ի մաս ին» ՀՀ օր ենք ի 3-րդ հ ոդվ ա ծում` 
«պետ ակ ան գաղտն իք ի հրապ ար ակ ում ը օր ենք ով գաղտն իք կազ-
մ ող տեղ եկ ությ ունն եր ի փոխ անց ումն է, տրամ ադր ում ը, առ ա-
քում ը, ինչպ ես նաև որ և է ձև ով մատչ ել ի դարձն ելն է այն անձ անց,  
ովք եր այդպ իս ի տեղ եկ ությ ունն եր ին իր ազ եկ լին ել ու իր ավ ունք 
կամ սահմ անվ ած կարգ ով ծան ոթ ան ալ ու թույլտվ ությ ուն չուն են»։ 

Ք ան ի որ պետ ակ ան գաղտն իք ի հրապ ար ակ ում ը քրեա -
կան պատ ասխ ան ատվ ությ ուն է առ աջ բեր ում, հետ և աբ ար խիստ  
կար և որվ ում է այն հարց ը, թե ո՞վ պետք է պատ ասխ ան ատվ ությ ուն 
կրի պետ ակ ան գաղտն իք ի հրապ ար ակմ ան համ ար՝ լրագր ո՞ղ ը, թե՞ 
պետ ակ ան պաշտ ոնյ ան: 

ՀՀ Քր եակ ան օր ենսգրք ի վեր ոնշյ ալ հոդվ ած ը նշում է, որ 
պե տ ակ ան գաղտն իք ի հրապ ար ակմ ան համ ար պատ ասխ ան ա-
տվությ ան ենթ արկվ ում է այն անձ ը, ով պետ ակ ան գաղտն իք ի հետ 
ծան ոթ ան ալ ու իր ավ ունք ուն եր, և ում դա վստահվ ած է եղ ել կամ 
հայտն ի է դարձ ել ծառ այ ությ ան բերմ ամբ: Որպ ես հանց ագ ործ ու-
թյան սուբյ եկտ ու՞մ նկատ ի ուն ի օր ենսդ իր ը այս հոդվ ած ով: 

Ո՞ւմ են վստահվ ում պետ ակ ան գաղտն իք համ արվ ող տեղ ե-
կությ ունն եր ը: «Պ ետ ակ ան գաղտն իք ի մաս ին» օր ենք ը կարգ ա վո-
ր ում է պետ ակ ան գաղտն իք համ արվ ող տեղ եկ ությ ունն եր ի մատ-
չել իությ ան ընթ աց ակ արգ ը: Հր ապ ար ակմ ան համ ար պատ աս-
խան ատվ ությ ան կար ող է ենթ արկվ ել նա, ում գաղտն իք ը հայտն ի 
է դարձ ել ծառ այ ությ ան կամ աշխ ատ անք ի շնորհ իվ: Ծ առ այ ությ ան 
շնորհ իվ հայտն ի է դառն ում միայն այն անձ ին, ով ուն ի համ ապ ա-
տասխ ան լիազ որ ությ ուն: Խ իստ ան որ ոշ է ձև ակ երպվ ած «աշխ ա-
տ անք ը», քան ի որ այն լայն հասկ աց ությ ուն է և սկզբունք որ են դրա 
տակ կար ել ի է հասկ ան ալ ցանկ աց ած քաղ աք աց ու պրոֆ ես իոն ալ 
գործ ուն եությ ան ցանկ աց ած ձև, որ ի ընթ ացք ում նրան հայտն ի է 
դարձ ել պետ ակ ան գաղտն իք ը: Ս ակ այն պետք է ուշ ադր ությ ուն 
դարձն ել «Պ ետ ակ ան գաղտն իք ի» մաս ին օր ենք ի 1-ին հոդվ ած ին, 
որ ը սահմ ան ում է այն անձ անց շրջան ակ ը, որ ոնց վրա տար ած-
վում է սույն օր ենք ի գործ ող ությ ուն ը: Հ ոդվ ած ը նշում է, որ օր ենք ի 
դրույթն եր ը ենթ ակ ա են պարտ ադ իր կատ արմ ան ՀՀ պետ ակ ան, 
տեղ ակ ան ինքն ակ առ ավ արմ ան մարմինն եր ի, ձեռն արկ ությ ուն-
ներ ի, հիմն արկն եր ի և կազմ ակ երպ ությ ունն եր ի (անկ ախ սեփ ա-
կան ությ ան ձև ից), պաշտ ոն ատ ար անձ անց և քաղ աք աց ին եր ի կող-
մից, որ ոնք իր ենց կարգ ավ իճ ակ ով պարտ ավ որ են կամ պարտ ա-
վ որ ությ ուն են ստանձն ել կատ ար ել պետ ակ ան գաղտն իք ի մաս ին 
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ՀՀ օր ենսդր ությ ան պահ անջն եր ը: 
Այս իմ աստ ով կար և որ է նաև «Ք աղ աք աց իակ ան ծառ այ ու-

թյան մաս ին» ՀՀ օր ենք ը (2001, դեկտ. 4), որ ի 23-րդ հ ոդվ ած ը 
որպ ես քաղ աք աց իակ ան ծառ այ ող ի հիմն ակ ան պարտ ակ ան ու-
թյ ունն եր ից մեկ ը նշում է նաև պետ ակ ան, ծառ այ ող ակ ան և օրեն-
ք ով պահ  պանվ ող այլ գաղտն իք պար ուն ակ ող փաստ աթղթ եր ի 
հետ աշխ ատ ել ու՝ ՀՀ օր ենսդր ությ ամբ սահմ անվ ած պահ անջն եր ը 
պահպ ան ել ը: Այս ինքն՝ գաղտն իք ը պահպ ան ել ը քաղ աք աց իա-
կ ան ծառ այ ող ի պաշտ ոն ակ ան պարտ ակ ան ությ ունն եր ից է, որն  
ան պ այմ ան ենթ ակ ա է կատ արմ ան: 

«Պ ետ ակ ան գաղտն իք ի մաս ին» օր ենք ը նաև նշում է, որ պե-
տ ակ ան և ծառ այ ող ակ ան գաղտն իք կազմ ող տեղ եկ ությ ունն եր ը 
«համ արվ ում են ՀՀ սեփ ակ ան ությ ուն ը և պետ ակ ան գաղտն իք ը 
պահպ անվ ում է պետ ությ ան կողմից»: 

Օր ենք ի 19-րդ հ ոդվ ած ով «պետ ակ ան և ծառ այ ող ակ ան 
գաղտն իք ի պաշտպ ան ությ ան ապ ահ ով ումն իր ակ ան ացն ում են 
այդպ իս ի գաղտն իք կազմ ող տեղ եկ ությ ունն եր տնօր ին ող, դրանց 
օգտ ագ ործմ ամբ աշխ ատ անքն եր կատ ար ող պետ ակ ան մարմին-
ներ ը, ձեռն արկ ությ ունն եր ը, հիմն արկն եր ը և կազմ ակ երպ ությ ուն-
ն եր ը՝ իր ենց իր ավ աս ությ ան սահմ անն եր ում և իր ենց առջ և դրված 
խնդիրն եր ին համ ապ ատ ասխ ան»: 

Այս բոլ որ նորմեր ը հիմն ավ որ ում են այն, որ պետ ակ ան 
գաղտն իք ի պաշտպ ան ությ ուն ը դրված է պետ ությ ան, պետ ակ ան 
մարմինն եր ի ու պաշտ ոն ատ ար անձ անց վրա: Այս ցանկ ում քա-
ղ աք աց ին եր ը, այդ թվում և լրագր ողն եր ը ընդգրկվ ած չեն։ Այն ու-
ամեն այն իվ, ինչպ ե՞ս պետք է վարվ ի լրագր ող ը, եթ ե իր մասն ա-
գիտ ակ ան պարտ ակ ան ությ ունն եր ը կատ ար ել իս իր են հայտն ի են 
դառն ում պետ ակ ան գաղտն իք համ արվ ող տեղ եկ ությ ունն եր: 

Բ ավ ակ ան ին թեր ի ձև ակ երպ ումն եր է պար ուն ակ ում «Հ ե-
ռուստ ա տ ես ությ ան և ռադ իոյ ի մաս ին» ՀՀ օր ենք ը, որ ը լրագր ող-
ն եր ին պարտ ավ որ եցն ում է չհրապ ար ակ ել պետ ակ ան գաղտն իք: 
Օր ենք ի 24-րդ հ ոդվ ած ի գ կ ետն արգ ել ում է հեռ ուստ առ ադ իո -
հաղորդ ումն երն օգտ ագ ործ ել «օր ենք ով պահպ անվ ող պետ ակ ան 
և այլ գաղտն իքն եր հրապ ար ակ ել ու» նպատ ակ ով: Թ եպ ետ պե-
տ ա  կան գաղտն իք ը պահպ ան ել ու պարտ ավ որ ությ ուն ը օր ենք ով 
դրված է պետ ությ ան վրա, սակ այն վեր ը նշված դրույթ ով լրատվ ա-
միջ ոցն եր ին է պարտ ավ որ եցվ ում պահպ ան ել այն: 

Պ ետք է նշված լին եր «Օր ենք ով պահպ անվ ող այլ գաղտն իք-
ն եր», այս ինքն պետք է պահպ անվ ի միմիայն այն գաղտն իք ը, որ ը 
սահմ անվ ում և պահպ անվ ում է օր ենք ով։ Գ աղտն իքն եր ի սպառ իչ 
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ցանկ ը սահմ անվ ում է «տեղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան մաս ին» 
ՀՀ օր ենք ի 8-րդ հ ոդվ ած ով։ 

«Զ անգվ ած այ ին լրատվ ությ ան մաս ին» ՀՀ օր ենք ի 9-րդ հ ոդ-
վ ած ում նշվում են այն դեպք եր ը, երբ լրագր ող ը կամ լրատվ ա կան 
գործ ուն եությ ուն իր ակ ան ացն ողն ազ ատվ ում է պատ ասխ ա նա-
տվությ ուն ից, որ ոնց թվում նշվում է նաև հետ ևյ ալ ը. «Օր ենք ով 
սահմ անվ ած կարգ ով գաղտն ի համ արվ ող տեղ եկ ատվ ությ ան 
տար ածմ ան համ ար լրատվ ակ ան գործ ուն եությ ուն իր ակ ան աց-
ն ող ը պատ ասխ ան ատվ ությ ան ենթ ակ ա չէ, եթ ե այդ տեղ եկ ա-
տվությ ուն ը նա ձեռք չի բեր ել օր ենք ով արգ ելվ ած եղ ան ակ ով, կամ 
ակնհ այտ չի եղ ել, որ դա օր ենք ով սահմ անվ ած կարգ ով գաղտ-
ն իք է համ արվ ել»: Հ ոդվ ած ը պաշտպ ան ությ ամբ է ապ ահ ով ում 
բոլ որ այն լրագր ողն եր ին, որ ոնք եթ ե պետ ակ ան գաղտն իք ը կամ  
օր ենք ով պահպ անվ ող այլ գաղտն ի տեղ եկ ությ ունն եր ը ձեռք են 
բեր ել օր ին ակ ան ճան ապ արհ ով (աս ենք, հարց ազր ույց ի ժա մա-
ն ակ, կամ նրանց փոխ անցվ ել է պաշտ ոն ատ ար անձ ի կողմից), 
ապ ա դրա հրապ ար ակմ ան համ ար չեն կար ող պատ ասխ ան ա-
տվությ ուն կրել։ Օր ենք ի պաշտպ ան ությ ունն ավ ել ի հեռ ուն է գնում` 
տալ ով իր ակ ան եր աշխ իքն եր։ Լր ատվ ակ ան գործ ուն եությ ուն  
իր ակ ան ացն ող ը  պատ ասխ ան ատվ ությ ուն ից ազ ատվ ում է նույն-
իսկ այն դեպք ում, երբ տեղ եկ ատվ ությ ան գաղտն ի լին ելն ակն-
հ այտ է եղ ել, եթ ե. «այդ տեղ եկ ատվ ությ ան տար ած ում ը բխել է 
հանր այ ին շահ եր ի պաշտպ ան ությ ան անհր աժ եշտ ությ ուն ից...» 
(«ԶԼ մաս ին» օր ենք», հոդվ ած 9 կետ 3): 

Այսպ իս ով, պետ ությ ունն ինք ը պետք է ապ ահ ով ի պետ ա-
կան գաղտն իք համ արվ ող տեղ եկ ությ ունն եր ի պահպ ան ությ ուն ը: 
Գ աղտն իք ը բաց ահ այտ ել ու համ ար պատ ասխ ան ատվ ությ ուն կա-
ր ող է կրել միայն գաղտն իք ը կրող ը, ով պաշտ ոն ապ ես իր ավ ունք 
է ստաց ել ձեռք բեր ել այդ գաղտն ի տեղ եկ ությ ունն եր ը և պարտ ա-
վորվ ել է չբաց ահ այտ ել։ 

Լր ագր ող ին պետ ակ ան գաղտն իք կար ող է հայտն ի դառն ալ, 
աս ենք, պետ ակ ան ծառ այ ող ի հետ հարց ազր ույց վար ել իս։ Վ եր ջինս 
դիտ ավ որյ ալ կամ անզգ ուշ որ են կար ող է լրագր ող ին պետ ակ ան 
գաղտն իք հայտն ել: Գ աղտն իք ը հետ ագ այ ում հրապ ար ակ ել ու հա-
մ ար լրագր ող ը կար ող է ենթ արկվ ել քրեակ ան պատ ասխ ան ա տվու-
թյ ան: Ս ակ այն եթ ե այդ տեղ եկ ությ ունն եր ը լրագր ող ը ձեռք է բե րել 
օր ին ակ ան ճան ապ արհ ով, լրագր ող ի վրա չի դրվում պարտ ակ ա-
նությ ուն ստուգ ել ստացվ ած տեղ եկ ատվ ությ ան կարգ ավ իճ ակ ը:  
Լր ագր ող ը չի դասվ ում «Պ ետ ակ ան գաղտն իք ի» մաս ին օր ենք ի 1-ին 
հոդվ ած ով սահմ անվ ած անձ անց շարք ը, որ ոնց վրա տար ածվ ում է 
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այդ օր ենք ի գործ ող ությ ուն ը: Ք աղ աք աց ին, այդ թվում և լրա գրող ը 
չի կար ող ենթ արկվ ել քրեակ ան պատ ասխ ան ատվ ությ ան պե տա-
կան գաղտն իք ի հրապ ար ակմ ան համ ար, եթ ե այն ձեռք է բեր ել  
օր ին ակ ան ճան ապ արհ ով։  

Պ ետ ությ ուն ը պարտ ավ որ է պատշ աճ պահպ ան ել իր գաղտնիք-
ն եր ը, և եթ ե լրագր ող ին հաջ ողվ ում է իմ ան ալ որ ոշ գաղտն ի տե-
ղեկ ությ ունն եր, ապ ա պատ ասխ ան ատվ ությ ան պետք է ենթ արկվ ի 
տեղ եկ ատվ ությ ան արտ ահ ոսք ը թույլ տված պետ ակ ան մարմին ը 
կամ պաշտ ոնյ ան: 

«Տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան մաս ին» ՀՀ օր ենք ը լուրջ  
եր աշխ իք է պար ուն ակ ում տեղ եկ ատվ ությ ան արտ ահ ոսք թույլ 
տված պաշտ ոնյ ան եր ի համ ար։ Արտ ահ ոսք ը կամ հոս ակ որ ուստ ը, 
ինչպ ես սահմ ան ում է «Պ ետ ակ ան գաղտն իք ի մաս ին» օր ենք ը. 
գաղտն իք կազմ ող տեղ եկ ությ ունն եր ին իր ազ եկ լին ել ու իր ավ ունք 
ուն եց ող, ինչպ ես նաև դրանց պահպ ան ությ ան համ ար պատ աս -
խան ատ ու անձ անց անփ ութ ությ ան հետ և անք ով այդպ իս ի տե ղե-
կ ությ ունն եր ի արտ ահ ոսքն է կամ կոր ուստ ը։ «Տ եղ եկ ատվ ությ ան 
ազ ատ ությ ան մաս ին» ՀՀ օր ենք ի 8-րդ հ ոդվ ած ի 3-րդ կ ետ ի հա մա-
ձ այն նույն իկս եթ ե տեղ եկ ատվ ությ ուն ը պար ուն ակ ում է պե տակ ան 
գաղտն իք, այն ենթ ակ ա է տրամ ադրմ ան և հրապ ար ակմ ան, եթ ե 
այդ տեղ եկ ությ ուն ը.

ա)  վեր աբ եր ում է քաղ աք աց ին եր ի անվտ անգ ությ անն ու առող-
ջու թյ ան ը սպառն աց ող արտ ակ արգ դեպք եր ին, ինչպ ես 
նաև տար եր այ ին աղ ետն եր ին և դրանց հետ և անքն եր ին, 

բ)  ներկ այ ացն ում է Հ այ աստ ան ի Հ անր ապ ետ ությ ան տնտե-
սությ ան ընդհ ան ուր վիճ ակ ը, ինչպ ես նաև բնությ ան  շրջակ ա 
միջ ավ այր ի պաշտպ ան ությ ան, առ ողջ ապ ահ ությ ան, կրթու-
թյ ան, գյուղ ատնտ ես ությ ան, ներք ին առ ևտր ի, մշակ ույթ ի 
բնագ ավ առն եր ում տիր ող իր ակ ան վիճ ակ ը,

գ)  տեղ եկ ությ ուն ը չտրամ ադր ել ը բաց աս ակ ան ազդ եց ությ ուն 
կուն են ա Հ այ աստ ան ի Հ անր ապ ետ ությ ան սոց իալ-տնտե-
սակ ան, գիտ ատ եխն իկ ակ ան և հոգ և որ-մշակ ութ այ ին զար-
գ ացմ ան պետ ակ ան ծրագր եր ի իր ակ ան ացմ ան վրա։

Մ իևն ույն հոդվ ած ի երկր որդ մաս ի հան աձ այն՝  իր ավ աս ու 
պետ ակ ան մարմին ը կամ պաշտ ոնյ ան պարտ ավ որ է հրապ ա րա-
կ ել կամ տրամ ադր ել ինֆ որմ աց իա քաղ աք աց ին եր ի անվտ ան-
գ ու թյան ը և առ ողջ ությ ան ը սպառն աց ող արտ ակ արգ դեպ քեր ի, 
ինչպ ես նաև աղ ետն եր ի, շրջակ ա միջ ավ այր ի պաշտպ ան ու-
թյան, տնտե ս ությ ան ընդհ ան ուր վիճ ակ ի, առ ողջ ապ ահ ությ ան, 



125

կրթու թյան, գյուղ ատնտ ես ությ ան մաս ին: Տվյ ալ դեպք ում, նրանք  
ենթ ակ ա չեն պատ ասխ ան ատվ ությ ան ըստ օր ենք ի 14-րդ հ ոդվ ած ի,  
քան ի որ գործ ել են` ելն ել ով պետ ությ ան և հաս ար ակ ությ ան շա -
հեր ից: Այսպ իս ով, արտ ահ ոսք թույլ տված պաշտ ոնյ ան եր ը կամ մի-
ջազգ այ ին եզր աբ ան ությ ամբ` whistleblowers պատշ աճ պաշտպան-
վ ած են ՀՀ օր ենսդր ությ ամբ, սակ այն հարցն այն է, որ պաշտ ո-
նյ ան եր ը ձեռնպ ահ են մնում գաղտն իքն եր բաց ահ այտ ել ուց բաց  
աշխ ատ ել ու մշակ ույթ ի բաց ակ այ ությ ան պատճ առ ով։ Օր ին ակ, եթ ե 
պաշտ ոնյ ան տեղյ ակ է, որ իր գեր ատ եսչ ությ ուն ում կատ արվ ել է 
քրեակ ան հանց ագ ործ ությ ուն, կամ իր ղեկ ավ ար ը չի կատ ար ում իր 
օր ին ակ ան պարտ ավ որ ությ ունն եր ը, կամ իր մարմն ի գործ ուն եու-
թյ ուն ը սպառն ում է հաս ար ակ ությ ան առ ողջ ությ ան ը կամ շրջակ ա 
միջ ավ այր ին, պետք է պաշտ ոնյ ան բաց ահ այտ ի՞, թե թաքցն ի այս 
տեղ եկ ությ ունն եր ը, քան ի որ դրանք գաղտն իք են։ Հ արց ին հրա-
շալ ի պատ ասխ ան ում է հետ ևյ ալ օր ին ակ ը (աղբյ ուր ը` ԱՐՏԻԿԼ 19). 

2003թ. սկզբին Ք եթր ին Գ ան ը` Մ եծ Բր իտ ան իայ ի կառ ա վա-
րությ ան էլ եկտր ոն այ ին լսումն եր ի կազմ ակ երպ ությ ան հա ղորդա-
կց ությ ան բաժ անմ ունք ի աշխ ատ ակ ից ը, ամեր իկյ ան պաշտ ո  -
նյայ ից էլ եկտր ոն այ ին մի նամ ակ ի կրկնօր ին ակ է ստան ում։ Ն ա-
մ ակ ում նշվում էր ՄԱԿ-ի անվտ անգ ությ ան խորհրդ ի անդ ամ  
պե տ ությ ունն եր ի դիվ ան ագ ետն եր ին գաղտն ալս ել ու ծրագր ի մա-
ս ին։ Մ եծ Բր իտ ան իան և ԱՄՆ-ը խիստ ցանկ ան ում էին ստա-
նալ Իր աք ներխ ուժ ել ու գործ ող ությ ունն եր ը թույլ ատր ել ու մա-
սին Ան  վտանգ ությ ան խորհրդ ի ռեզ ոլ ուց իան։ Գ ան ը ստան ալ ով 
այս նա մակ ը` այն տրամ ադր ում է թերթ եր ին` հրապ ար ակմ ան։ 
Այս պա տ մ ությ ուն ը լուրջ խնդիրն եր էր առ աջ ացն ում երկ ու պե-
տ ու թյունն եր ի համ ար։ Գ անն ընդ ուն եց, որ ինքն է հրապ արկ ել  
էլ եկտր ոն այ ին նամ ակ ը, նրան մեղ ադր եց ին լրտես ությ ան մեջ։ 
Ս ակ այն 2004թ. փետրվ ար ին նրա դեմ բերվ ած մեղ ադր անքն եր ը 
հանվ եց ին։ Խնդիրն այն էր, որ Մ եծ Բր իտ ան իայ ի կառ ավ ար ու-
թյ ունն ավ ել ի լուրջ խնդիրն եր կուն են ար, եթ ե դատ ար ան ը նրան 
պարտ ա դրեր ներկ այ ացն ել Իր աք ի ներխ ուժմ ան իր ավ ակ ան 
հիմնա վ որ ումն եր։ Չ է՞ որ Բ եծ Բր իտ ա ն ի այ ի բնակչ ությ ան կես ը դեմ 
էր Իր աք ի պատ եր ազմին, հետ և աբ ար հավ ան ակ ան ությ ուն ը խիստ 
փոքր էր, որ ատ են ակ ալն եր ը Գ անին մեղ ավ որ կճան աչ եր։ Ք եթր ին 
 Գ ան ը պաշտպ անվ ած չէր Անգլ իակ ան օր ենքն եր ով։ Ն ա կորցր եց իր  
աշխ ատ անք ը և խուս ափ եց քրեակ ան պատ ասխ ան ատվ ությ ունց 
միայն այն պատճ առ ով, որ կառ ավ ար ությ ուն ը վախ եց ավ դրան ից։ 

Պ ետ ակ ան գաղտն իք ի ինստ իտ ուտ ը որ ոշ դեպք եր ում պար-
զ ապ ես պատրվ ակ է պաշտ ոնյ ան եր ի ձեռք ին՝ տեղ եկ ատվ ությ ան 
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մատչ ել իությ ուն ը սահմ ան ափ ակ ել ու նրանց ձգտումն իր ակ ան աց-
ն ել ու համ ար: Փ աստ եր քող արկ ել ու ցանկ ությ ուն ը արդ ար ացն ում 
են ազգ այ ին անվտ անգ ությ ան պաշտպ ան ությ ամբ։ Անշ ուշտ, պե -
տակ ան գաղտն իք ի բաց ահ այտ ում ը կար ող է վտանգ ել պետ ու-
թյան անվտ անգ ությ ուն ը, սակ այն վերջ ին տար ին եր ի փորձ ը ցույց է 
տալ իս, որ պաշտ ոնյ ան եր ը դիմ ում են անվտ անգ ությ ան գործ ոն ին, 
որպ եսզ ի թաքցն են տեղ եկ ատվ ությ ուն ը։

Այսպ իս ով, ՀՀ օր ենսդր ությ ուն ը պատշ աճ պաշտպ ան ում է 
ինչպ ես պաշտ ոնյ այ ին, այնպ ես էլ լրագր ող ին, որ ոնք գործ ել են 
հաս ար ակ ակ ան կենս ակ ան շահ եր ի պաշտպ ան ությ ան նկատ ա-
ռ ում ով` հրապ ար ակ ել ով օր ենք ով պահպ անվ ող գաղտն ի տեղ ե-
կությ ունն եր։ 

 

ՀԱՐՑԵՐ
ԼՍԱՐԱՆԻՆ

1.Արդյ ո՞ք ՀՀ օր ենսդր ությ ամբ բավ ար ար չափ ով պաշտպ անվ ած 
է հաս ար ակ ակ ան շահ ի պաշպ ան ությ ան նպատ ակ ով տեղ ե-
կատվ ությ ան արտ ահ ոսք թույլ տված պետ ակ ան պաշտ ո-
նյան։ ՀՀ ՏԱ օր ենսդր ությ ուն ը համեմ ատ ել ԱՐՏԻԿԼ 19  
միջ ազգ այ ին կազմ ակ երպ ությ ան մշակ ած ՏԱ մոդ ել այ ին  
օր ենք ով սահմ անվ ած սկզբունքն եր ի հետ։   

2.  Ն երկ այ ացր եք մի իր ավ իճ ակ, երբ հանր այ ին շահ ի պաշտ-
պան ությ ան նկատ առ ում ով արդ ար ացվ ած է օր ենք ով պահ-
պանվ ող գաղտն իք ի հրապ ար ակ ում ը։ 

3.  Բերել կոնկրետ օրինակներ, երբ տեղեկատվությունը չի կա րե-
լի գաղտնագրել: 
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Լր ագր ող-տեղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուր հար աբ եր ությ ունն եր ը 
կար ել ի է համեմ ատ ել  խոստ ով ան ահ այր-խոստ ով ան ող հարա -
բերությ ունն եր ի հետ, երբ մի կողմ ը պարտ ավ որվ ում է երբ եք 
չբաց ա հ այտ ել իր են հայտն ի դարձ ած տեղ եկ ությ ունն եր ը և տեղ ե-
կ ությ ուն տրամ ադր ող ի ինքն ությ ուն ը։ Տ եղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուր ի 
բացա  հայտմ ան հարց ը և՛ էթ իկ ակ ան, և՛ իր ավ ակ ան ոլ որտ ում է. այն 
նախ և առ աջ լրագր ող ի բար ոյ ակ ան պարտ ավ որ ությ ունն է՝ հարգ ել 
տված խոստ ում ը՝ չբաց ահ այտ ել աղբյ ուր ի ինքն ությ ուն ը, բայց մյուս 
կողմից՝ խոստ ում ը կատ ար ել ու դեպք ում լրագր ող ի համ ար կար ող 
են առ աջ գալ իր ավ ակ ան լուրջ հետ և անքն եր` բարձր տուգ անք-
ներ, նույն իսկ ազ ատ ազրկ ում։ Լր ագր ողն եր ը պատր աստ են կրել 
այս հետ և անքն եր ը՝ պահպ ան ել ով իր ենց աղբյ ուրն եր ի գաղտնի-
ությ ուն ը, քան ի որ հակ առ ակ դեպք ում պետք է հրաժ եշտ տան 
մասն ագ իտ ությ անն ընդհ անր ապ ես։ Չ է՞ որ մեկ անգ ամ չար աշ ա-
հ ել ով աղբյ ուր ի վստահ ությ ուն ը՝ մեկ ընդմիշտ կկորցն են լրագր ող ի 
իր ենց համբ ավ ը։ «Լր ագր ողն եր առ անց սահմ ան ի» միջ ազգ այ ին  
կազմ ակ երպ ությ ան 2005 թվակ ան ի տվյալն եր ով՝ միայն ԱՄՆ-ում 
10 լրագր ողն եր են դատ ակ ան կարգ ով հետ ապնդվ ում իր ենց աղ-
բյուրն եր ի ինքն ությ ուն ը չբաց ահ այտ ել ու համ ար։ 

1974 թվակ ան ի օգ ոստ ոս ի 9-ին ԱՄՆ-ի նախ ագ ահ Ռ իչ արդ 
Ն իքս ոն ի հրաժ ար ակ ան ը կար ող էր տեղ ի չուն են ալ, եթ ե չլին եր 
«Վ աշ ինգտ ոն Փ ոստ» թերթ ի երկ ու լրագր ողն եր ի՝ Կ արլ Բ երնս-
թեյն ի և Բ ոբ Վ ուդսվ որդ ի գաղտն ի և հուս ալ ի աղբ ուր ը՝ «Խ որ ը 
կո կ որդ» մակ ան ուն ով, որ ի տրամ ադր ած տեղ եկ ությ ունն եր ի շնոր-

Տ ԵՂ ԵԿ ԱՏՎ ՈՒԹՅ ԱՆ ԱՂԲՅ ՈՒՐ Ի    
ԳԱՂՏՆ ԻՈՒԹՅ ՈՒՆ Ը ՊԱՀՊ ԱՆ ԵԼ ՈՒ`   
ԼՐԱԳՐ ՈՂ Ի ԻՐ ԱՎ ՈՒՆՔ Ը
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հ իվ էր հիմն ակ ան ում, որ լրագր ողն եր ին հաջ ողվ եց բաց ահ այ-
տել նախա գ ահ Ն իքս ոն ի ապ օր ին ի գործ արքն եր ը և սկիզբ առ ավ  
Վ ոթ երգ եյթյ ան սկանդ ալ ը։ «Խ որ ը կոկ որդ ի» ինքն ությ ան մա սին 
30 տար ի այդպ ես էլ ոչ ոք ոչ ինչ չիմ աց ավ,  քան ի որ  լրագր ող-
ներ ը խոստ աց ել էին չբաց ահ այտ ել նրա ինքն ությ ուն ը։ Մ իայն 30  
տար ի անց՝ 2005թ մ այ իս ի 31-ին գաղտն ի աղբյ ուր ը՝ 90 տար եկ ան 
հա սա կ ում որ ոշ եց բաց ահ այտ ել ինքն իր են՝ Մ արկ Ֆ ելթ, Հ ե տ ա-
քնն ու թյունն եր ի դաշն այ ին բյուր ոյ ի նախկ ին աշխ ատ ակ ից։ 

Տ եղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուր ի բաց ահ այտմ ան պահ անջ ը  
կար ող է խիստ վտանգ ավ որ ազդ եց ությ ուն ուն են ալ մամ ուլ ի  
ազ ատ ու թյան և մամ ուլ ի միջ ոց ով տեղ եկ ատվ ությ ուն ստան ա-
լու՝ հաս ար ակ ությ ան իր ավ ունք ի համ ար։ Ինչպ ես նշել է մարդ ու  
իր ավ ունքն եր ի եվր ոպ ակ ան դատ ար ան ը՝ աղբյ ուր ի բաց ահ այտ-
մ ան ցանկ աց ած դեպք կար ող է վտանգ ավ որ ներգ ործ ությ ուն  
ուն ե   ն ալ ապ ագ այ ում այլ աղբյ ուրն եր ի կողմից տեղ եկ ատվ ությ ուն 
տրամ ադր ել ու պատր աստ ակ ամ ությ ան վրա՝ անկ ախ աղբյ ուր ի 
կողմից տրամ ադրվ ող տեղ եկ ատվ ությ ան բնույթ ից: 

Աղբյ ուրն եր ի գաղտն իությ ուն ը պահպ ան ել ու սկզբունք ը  
պայմ ան ավ որվ ած է մի քան ի կար և որ հանգ ամ անք ով։ Առ աջ ին` 
լրագր ող ի գործ ուն եությ ան ընթ ացք ում լին ում են դեպք եր, երբ  
տեղ եկ ությ ուն տրամ ադր ող անձ ը համ աձ այն ում է խոս ել միայն 
չբաց ահ այտվ ել ու պայմ ան ով։ Լր ագր ողն այս դեպք ում, իհ արկ ե, 
պետք է պարզ ի աղբյ ուր ի գաղտն ի մնալ ու շարժ առ իթ ը և միայն 
դրան ից հետ ո խոստ ան ա չբաց ահ այտ ել։ Երկր որդ` լրագր ող-
ներն իր ենց գործ ուն եությ ան ընթ ացք ում շատ հաճ ախ օգտվ ում են  
տեղ եկ ատվ ությ ան այնպ իս ի աղբյ ուրն եր ից, որ ոնք  ցանկ ան ում են 
գաղտն ի մնալ՝ ահ ազ անգ ել ով իր ենց հաստ ատ ությ ունն եր ում տե-
ղ ի ուն եց ող ապ օր ին ությ ունն եր ի մաս ին։ Արտ ահ ոսվ ած տեղ ե կ ու-
թյ ունն օգտ ագ ործ ել ը, այսպ իս ով, կար և որ նշան ակ ությ ուն կա րող 
է ուն են ալ  լրագր ող ի աշխ ատ անք ի արդյ ուն ավ ետ ությ ան հա մ ար, 
եթ ե լրագր ող ը եր աշխ ավ որ ի աղբյ ուր ի գաղտն իությ ուն ը: Այս միտքն 
արտ ահ այտվ ել է Գ ուդվ ին ի գործ ով Եվր ոպ ակ ան դատ ա րան ի  
կայ ացր ած որ ոշմ ան մեջ. «Նմ ան պաշտպ ան ությ ան բաց ա  կայու  -
թյան պար ագ այ ում տեղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուրն եր ը կդադ ա րեն 
մամ ուլ ին աջ ակց ել ուց, ինչն էլ բաց աս աբ ար կանդր ադ առն ա... 
ստույգ և վստահ ել ի տեղ եկ ատվ ությ ուն տրամ ադր ել ու մամ ուլ ի 
հնար ավ որ ությ ան վրա: Արդյ ունք ում կխաթ արվ ի մամ ուլ ի` որպես 
հաս ար ակ ությ ան շահ եր ի պաշտպ ան ի կենս ակ ան որ են կարևոր 
դեր ը»:  Ս ակ այն  լրագր ող ակ ան աղբյ ուրն եր ի պաշտպ ան ու-
թյան սկզբունք ի ամեն ակ ար և որ հիմն ավ որ ումն այն բաց աս ակ-
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ան տպավ որ ությ ունն է, որ կար ող է առ աջ ան ալ հանր ությ ան, և 
մասնա վ որ ապ ես տեղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուրն եր ի մոտ. «...մամ ուլ ը 
և լրագր ողն եր ը կար ող են հեշտ ությ ամբ ներգր ավվ ել ոստ իկ ան ու-
թյան կամ դատ ակ ան համ ակ արգ ի գործ ուն եությ ան մեջ»: 

Մ արդ ու  իր ավ ունքն եր ի եվր ոպ ակ ան դատ ար ան ը «Գ ուդ-
վինն ընդդ եմ Մ իացյ ալ թագ ավ որ ությ ան» գործ ով կայ ացր ած  
որ ոշ մամբ սահմ ան ել է, որ Մ արդ ու իր ավ ունքն եր ի եվր ոպ ակ ան 
կոնվ են ցիայ ի 10-րդ հ ոդվ ած ը ներ առ ում է նաև լրագր ողն եր ի իր ա-
վ ունք ը տեղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուր ը չբաց ահ այտ ել ու վեր աբ երյ ալ.  
«Տ եղ եկ ատվ ությ ան լրագր ող ակ ան աղբյ ուրն եր ի պաշտպ ան ու-
թյուն ը մամ ուլ ի ազ ատ ությ ան հիմն ար ար պայմ անն եր ից է....»: 
Դ ատ ար ան ը շար ուն ակ ում է այս միտք ը՝ նշել ով. «Նմ ան պաշտպա-
ն ությ ան բաց ակ այ ությ ան պար ագ այ ում տեղ եկ ատվ ությ ան  
աղբյ ուր ն եր ը կդադ ար են մամ ուլ ին աջ ակց ել ուց, ինչն էլ բաց ա սա-
բ ար կանդր ադ առն ա հաս ար ակ ակ ան հետ աքրքր ությ ուն ներկ ա-
յացն ող հարց եր ի վեր աբ երյ ալ ստույգ և վստահ ել ի տեղ եկ ատ վու-
թյ ուն տրամ ադր ել ու մամ ուլ ի հնար ավ որ ությ ան վրա: Արդյուն քում 
կխաթ արվ ի մամ ուլ ի, որպ ես հաս ար ակ ակ ան շահ եր ի պաշտ պան ի, 
կենս ակ ան որ են կար և որ դեր ը: Նկ ատ ի ուն են ալ ով ժողովրդա -
վար ակ ան հաս ար ակ ությ ուն ում տեղ եկ ատվ ությ ան աղբյուր-
ներ ի պաշտպ ան ությ ան կար և որ ությ ուն ը մամ ուլ ի ազ ա տու թյան 
հա մ ար և այն վտանգ ավ որ ներգ ործ ությ ուն ը, որ ով աղբյ ուր ի  
բա ց ահ այտ ման մաս ին դատ ակ ան կարգ ադր ությ ուն ը կար ող է 
ուն են ալ մա մուլ ի ազ ատ ությ ան վրա, նման միջ ոց ը չի կար ող հա-
մ արվ ել հա մատ ե ղել ի Կ ոնվ ենց իայ ի 10-րդ հ ոդվ ած ի հետ, եթ ե դա  
արդ ար աց  վ ած չէ ավ ել ի կար և որ հաս ար ակ ակ ան շահ ի առկ այ ու-
թյան անհրաժ եշտ ությ ամբ»:

Տ եղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուրն եր ի գաղտն իությ ուն ը պաշտ պա-
ն ել ու՝ լրագր ող ի իր ավ ունք ը եր աշխ ավ որ ել ու նպատ ակ ով  Եվր ո-
պ ա յ ի խորհրդ ի նախ ար արն եր ի խորհ ուրդ ը 2004թ. մարտ ի 8-ին 
հատ ուկ հանձն ար ար ակ ան է ընդ ուն ել՝ համ. 2000(7), որ ը հիմ-
նված է եվր ոպ ակ ան կոնվ ենց իայ ի 10-րդ հ ոդվ ած ի դրույթն եր ի 
վրա։ Հ անձն ար ար ակ ան ում ձև ակ երպվ ում է «տեղ եկ ատվ ությ ան  
աղբյ ուր ը բաց ահ այտ ող տեղ եկ ությ ուն» հասկ աց ությ ուն ը։ Այս 
հասկ աց ությ ան մեջ մտնում են տեղ եկ ությ ան հետ ևյ ալ տես ակն եր ը.

ա.  տեղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուր հանդ իս աց ող անձ ի ան ուն ը, 
հասց են, հեռ ախ ոս ի/ֆաքս ի համ ար ը, գործ ատ ու ի ան ուն ը 
և այլ անձն ակ ան տվյալն եր, ինչպ ես նաև անձ ի ձայն ը և 
պատկ եր ը,
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բ.  տեղ եկ ությ ան ստացմ ան փաստ աց ի հանգ ամ անքն եր,  
օր ին ակ, աղբյ ուր ի հետ հանդ իպմ ան տեղ ի և ժամ ան ակ ի, 
հաղ որդ ակց ությ ան ձև եր ի կամ լրագր ող ի և աղբյ ուր ի միջ և 
կայ աց ած համ աձ այն ությ ան մանր ամ ասն եր ի մաս ին տեղ ե-
կ ությ ուն,

գ.  տեղ եկ ությ ուն չհրատ ար ակվ ած նյութ ի բով անդ ակ ությ ան 
մաս ին, օր ին ակ, փաստ եր, տվյալն եր, ձայն այ ին ազդ ա  -
նշանն եր կամ պատկ երն եր, որ ոնք կար ող են բաց ահ այ տել 
աղբյ ուր ի ինքն ությ ուն ը և որ ոնք դեռ չեն հրապ ար ակվ ել 
լրագր ող ի կողմից,

դ.  լրագր ող ի կամ նրա գործ ատ ու ի մասն ագ իտ ակ ան պարտ ա-
կ ան ությ ունն եր ի վեր աբ երյ ալ տվյալն եր, օր ին ակ, լրագր ող ի 
աշխ ատ անք ից բխող անձն ակ ան տվյալն եր, որ ոնք կար ել ի 
է գտնել, օր ին ակ, հասց են եր ի, հեռ ախ ոս ազ անգ եր ի ցուց ա-
կում, համ ակ արգչ այ ին հաղ որդ ակց ությ ան գրանց ումն եր ում, 
բանկ այ ին և ճան ապ արհ որդ ել ու վեր աբ երյ ալ տվյալն եր ում:

Ընդ որ ում, Հ անձն ար ար ակ ան ը նշում է, որ այս ցանկ ը սպառ իչ չէ: 
Կ ար և որ է այն հանգ ամ անք ը, որ Հ անձն ար ար ակ ան ը վերա -

բեր ում է ոչ միայն աղբյ ուր ի հայտն ած փաստ եր ին, այլ նաև կար-
ծ իքն եր ին կամ գաղ ափ արն եր ին: Ինչպ ես նաև, այս աղբյ ուր ի 
գաղտն իությ ուն ը պահպ ան ել ու իր ավ ունք ը ոչ միայն լրագր ող ինն 
է, այլ և խմբագր ին ը։ Ս ա հաստ ատվ ել է եվր ոպ ակ ան դատ ար ան ի 
Դ ե Հ աես ը և Գ իյս ելս ը ընդդ եմ Բ ելգ իայ ի 1997 թ. փետրվ ար ի 27-ի 
որ ոշմ ամբ։ Խ իստ կար և որ է նաև լրագր ող տերմին ի ընդգրկ ուն 
մեկն աբ ան ությ ուն ը։ Ըստ հանձն ար ար ակ ան ի, լրագր ող է հա մար-
վ ում «Ց անկ աց ած ֆիզ իկ ակ ան կամ իր ավ աբ ան ակ ան անձ, որ ը 
պարբ եր աբ ար կամ իր մասն ագ իտ ակ ան պարտ ակ ան ությ ունն եր ի 
կատ արմ ան բեր ում ով զբաղվ ում է տեղ եկ ատվ ությ ուն հավ աք ել ով 
և դրանք զանգվ ած այ ին լրատվ ությ ան ցանկ աց ած միջ ոց ով հա-
սար ակ ությ ան ը տար ած ել ով»: Այսպ իս ով, լրագր ող հասկ աց ությ ան 
մեջ են մտնում նաև ազ ատ լրագր ողն եր ը, որ ոնք չեն համ արվ ում 
որ և է կոնկր ետ ԶԼՄ-ի ներկ այ աց ուց իչ և աշխ ատ անք այ ին պայ-
ման ագր այ ին հար աբ եր ությ ունն եր ի մեջ չեն գտնվում որ և է գոր-
ծատ ու ի հետ։ 

ՀՀ օր ենսդր ությ ամբ այս իր ավ ունք ը եր աշխ ավ որվ ում է 
«Զ անգվ ած այ ին լրատվ ությ ան մաս ին» ՀՀ օր ենք ի 5-րդ հ ոդվ ած ով. 

«1.  Լր ատվ ակ ան գործ ուն եությ ուն իր ակ ան ացն ողն եր ը և լրա-
գր ողն եր ը պարտ ավ որ չեն բաց ահ այտ ել տեղ եկ ատվ ությ ան 
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աղբյ ուր ը, բաց առ ությ ամբ սույն հոդվ ած ի 2-րդ մ աս ով նա-
խատ եսվ ած դեպք եր ի։ 

2.  Տ եղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուր ի բաց ահ այտ ում ը լրատվ ակ ան 
գործ ուն եությ ուն իր ակ ան ացն ող ին, ինչպ ես նաև լրագր ո ղին 
կար ող է պարտ ադրվ ել դատ ար ան ի որ ոշմ ամբ՝ քրեակ ան 
գործ ի առ իթ ով՝ ծանր կամ առ անձն ապ ես ծանր հանց ա-
գոր ծ ությ ան բաց ահ այտմ ան նպատ ակ ով, եթ ե հաս ար ակ ու -
թյան շահ եր ի քրեաիր ավ ակ ան պաշտպ ան ությ ան անհր ա-
ժ եշ տությ ունն ավ ել ի ծանր ակշ իռ է, քան տեղ եկ ատվ ությ ան 
աղբյ ուր ը չբաց ահ այտ ել ու հաս ար ակ ությ ան շահ ագրգռվ ա-
ծությ ուն ը, և սպառվ ած են հաս ար ակ ակ ան շահ եր ի պաշտ-
պ ան ությ ան մնաց ած բոլ որ միջ ոցն եր ը: Այդ դեպք ում, լրա-
գրող ի միջն որդ ությ ամբ, դատ ակ ան քննությ ունն իր ակ ա-
նացվ ում է դռնփակ»։

Հ ոդվ ած ի առ աջ ին մաս ի ձև ակ երպ ումից հստակ է, որ այս  
իր ավ ունքն ուն են ինչպ ես լրատվ ակ ան գործ ուն եությ ուն իր ակ ա-
նացն ող ը, այնպ ես էլ լրագր ող ը, ինչպ ես դա սահմ անվ ած է Հ անձնա-
ր ար ակ ան ում։

ՀՀ օր ենսդր ությ ուն ը ներ առ ում է ևս մի կար և որ եր աշխ իք. 
«Տ եղե կ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան մաս ին» ՀՀ օր ենք ը պաշտպ ա-
նությ ան տակ է առն ում   տեղ եկ ատվ ությ ան արտ ահ ոսք թույլ տված 
պաշ տ ոնյ ան եր ին։ Այս պաշտ ոնյ ան եր ի իր ավ ակ ան պաշտպա  նու-
թյուն ը նշան ակ ում է, որ նրանք պաշտպ անվ ած են, նույն իսկ եթ ե 
տե ղ ե կ ատվ ությ ան տար ածմ ամբ խախտ ել են իր ենց պայմ ա նա-
գրայ ին կամ օր ենք ով սահմ անվ ած պարտ ակ ան ությ ունն եր ը, եթ ե 
դա ար ել են՝ համ ոզվ ած լին ել ով, որ պաշտպ ան ում են հանր ա յին 
շահ եր ը։ Տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան մաս ին» ՀՀ օր ենք ը բա-
ցառ ում է ապ օր ին ի գործ ող ությ ունն եր ի մաս ին ահ ազ անգ ած (արտա-
հոսք թույլ տված) պաշտ ոնյ ան եր ի վարչ ակ ան կամ քրեա կ ան պա-
տասխ ա ն ատվ ությ ուն ը, եթ ե այդ տեղ եկ ատվ ությ ան հրապ ար ակմ-
ամբ կար ող են կանխվ ել հաս ար ակ ությ ան ը սպառն աց ող վտանգ ը, 
մարդկ անց անվտ անգ ությ անն ու առ ողջ ությ ան ը, շրջակ ա միջ ա-
վ այր ին սպառն աց ող աղ ետն եր ը, մի խոսք ով՝ գաղտն իք ի հրա-
պարկ ումն օգ ուտ է բեր ում հաս ար ակ ությ ան ը (ՏԱ մաս ին օր ենք ի 
14 հոդվ ած ի 2-րդ մ աս)։ 

Հ այ աստ ան ում աղբյ ուր ը բաց ահ այտ ել ու պահ անջ լրագր ո-
ղ ակ ան պրակտ իկ այ ում հաճ ախ է հանդ իպ ում, սակ այն դատ ա-
կ ան նախ ադ եպ եր ն այնք ան էլ հաճ ախ չեն տեղ ի ուն են ում։ 2002 
թվակ ան ին դատ ար ան ում որպ ես պատ ասխ ան ող կողմ հան դես 
էր գալ իս «Տ ար եգ իր» էլ եկտր ոն այ ին պարբ եր ակ ան ը։ Հ այցվոր ը՝ 
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Անդր ան իկ Պ ող ոսյ ան ը՝ «Առ ագ աստ» սրճար ան ում սպան  ված 
Պ ող ոս Պ ող ոսյ ան ի եղբ այր ը, պահ անջ ում էր հերք ել 9 ամիս  
առ աջ (22.01.2002թ.) տպագրվ ած «Արյ ան գին ը» հոդվ ած ում առ-
կա տե ղե կ ությ ունն եր ը (հեղ ին ակ՝ Լ իլ իթ Ս եյր անյ ան)։  Հ ոդվ ա-
ծ ում լրագր ող ը գրել էր. «ՀՅԴ ԳՄ անդ ամ մեր զրուց ակ ից ը, որ ը 
չցանկ աց ավ բաց ահ այտվ ած մնալ, տեղ եկ ացր եց, որ եթ ե գոր-
ծով ամբ աստ անյ ալ Կ ուկ ուն, նույն ինք ը ՀՀ նախ ագ ահ Ռ ոբ երտ  
Ք ոչ արյ ան ի թիկն ապ ահ Աղ ամ ալ Հ ար ությ ունյ ան ը, 90 հազ ար 
դոլ ար է փոխ անց ել Անդր ան իկ Պ ող ոսյ ան ին՝ դատ ավ ար ությ ան  
ընթ ացք ում ներկ այ ացվ ող սցեն ար ին չընդդ իմ ադր ել ու համար»։ 
Դ ատ ավ ար ությ ան ընթ ացք ում հայցվ որ ը հայտ ար ար ել էր, որ 
հոդ  վածն ամբ ողջ ությ ամբ զրպարտ ությ ուն է՝ նշել ով, որ իր են 
ոչ այն քան տեղ եկ ությ ունն եր ի անճշտ ությ ունն է հետ աքրքր ում,  
որք ան այն, թե ով է լրագր ող ի տեղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուր ը։ Լ իլ իթ 
Ս եյրա ն յ ան ը հրաժ արվ ել է բաց ահ այտ ել աղբյ ուր ը՝ դրա համ ար, 
իր իսկ աս ել ով, ուն են ալ ով հիմն ավ որ պատճ առն եր։ Դ ատ ար ան ի  
որ ոշ մամբ թերթ ին պարտ ադրվ եց հերք ել հրապ ար ակվ ած տեղ ե-
կու  թյունն եր ը, և ոչ թե բաց ահ այտ ել լրատվ ությ ան աղբյ ուր ը։ Այս-
պի ս ով, դատ ար ան ը պաշտպ ան եց լրագր ող ի՝ աղբյ ուր ի ինքն ու-
թյան գաղտն իությ ուն ը պահպ ան ել ու իր ավ ունք ը։ 

Վ երջ ին տար ին եր ին ևս լրագր ող ակ ան համ այնք ի կողմից 
բազմ աթ իվ ահ ազ անգ եր են հնչեցվ ում, որ իր ավ ապ ահ մարմին-
ներ ը հաճ ախ են պահ անջ ում լրատվ ամիջ ոցն եր ից բաց ահ այտ ել 
իր ենց լրատվ ությ ան աղբյ ուրն եր ը։ 

2019թ. հոկտ եմբ եր ի 18-ին «Ժ ող ով ուրդ » օր աթ երթ ի և «ArmLur.am» 
կայք ի խմբագր ությ ուն ը հայտ ար ար ությ ուն է տար ած ել, ըստ որ ի՝ 
տարբ եր հրապ ար ակ ումն եր ի առնչ ությ ամբ ՀՀ քննչակ ան մար -
մինն եր ը ՀՀ դատ ախ ազ ությ ան հետ միաժ ամ ան ակ պահ ան ջ ում 
են բաց ահ այտ ել տեղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուրը։ Ըստ հայտ ա րա-
ր ու թյան, տարվ ա ընթ ացք ում այդպ իս ի 4 դեպք է արձ ան ագրվ ել՝ 
տարբ եր հոդվ ածն եր ի առնչ ությ ամբ։ 

Մ եկ այլ դեպք ում 2019թ. հոկտ եմբ եր ի 1-ին ահ ազ անգ ել է 
«Hraparak.am» կայք ի գլխավ որ խմբագ իր Արմին ե Օհ անյ ան ը՝ 
նշե լ ով, որ խմբագր ությ ուն ը հերթ ակ ան գրությ ունն է ստաց ել ՀՀ  
Քննչ ա կ ան կոմիտ եի զինվ որ ակ ան քննչակ ան գլխավ որ վարչ ու-
թյ ան առ աջ ին կայ ազ որ այ ին քննչակ ան բաժն ից, որ ով առ աջ ար կ-
վում է հայտն ել սեպտ եմբ եր ի 23-ին նույն լրատվ ամիջ ոց ում զետեղ  -
վ ած՝ «Վ արչ ապ ետ ի որդ ին կոնֆլ իկտ է ուն եց ել Զ որ ի Բ ալ այ ան ի 
թո ռան հետ» հրապ ար ակմ ան մեջ նշված տեղ եկ ությ ունն եր ի աղ-
բյուր ի տվյալն եր ը։
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2018թ-ին ևս համ անմ ան մի քան ի դեպք եր տեղ ի ուն եց ան։ 
Ս եպտ եմբ եր ի 17-ին «Yerevan.today» լրատվ ակ ան կայք ի խմբա-
գր ությ ուն ում ՀՀ ոստ իկ ան ությ ան 6-րդ վ արչ ությ ան և Հ ատ ուկ 
քննչակ ան ծառ այ ությ ան աշխ ատ ակ իցն եր ը խուզ արկ ությ ուն 
անցկ ացր եց ին՝ փնտրել ով գաղտն ալս ող սարք եր, ստուգ ել ով նաև 
լրատվ ամիջ ոց ի համ ակ արգ իչն եր ը՝ պարզ ել ու, թե ինչպ ես է կայք ը 
ստաց ել և հր ապ ար ակ ել ԱԱԾ տնօր են Արթ ուր Վ ան եցյ ան ի և ՀՔԾ 
պետ Ս աս ուն Խ աչ ատրյ ան ի հեռ ախ ոս ազր ույց ի գաղտն ալսմ ան 
YouTube-յան լինք ը՝ համ աց անց ում տար ած ում գտնել ուց դեռ 2 օր 
առ աջ։ Ըստ պաշտ ոն ակ ան պարզ աբ անմ ան՝ խմբագր ությ ուն ում 
կատ արվ ած խուզ արկ ությ ուն ը «որև է կերպ առնչ ությ ուն չի ուն եց ել 
իր ակ ան ացվ ող լրագր ող ակ ան գործ ուն եությ ան հետ », այլ բաց ա-
ռապ ես ուղղվ ած է եղ ել՝ «ապ ահ ով ել ու քրեակ ան գործ ով բազմ ա-
կողմ ան ի, օբյ եկտ իվ և լր իվ քննությ ուն ը»։

Լր ագր ող ակ ան կազմ ակ երպ ությ ունն եր ը հանդ ես եկ ան 
հայտա ր ար ությ ամբ, որ ում նշվում էր, որ առ անց լուրջ հիմն ավ ո-
րումն եր ի կատ արվ ած ը կար ող է «դիտ արկվ ել որպ ես միջ ա մտու-
թյուն լրատվ ամիջ ոց ի գործ ուն եությ ան ը և սպ առն ալ տեղ եկ ա-
տվությ ան աղբյ ուրն եր ի պաշտպ անվ ած ությ ան ը»։ Ուստ ի փաստա -
թղթ ի հեղ ին ակն եր ը իր ավ ապ ահն եր ից պահ անջ եց ին հնար ավ ո-
րինս շուտ խմբագր ությ ան ը վեր ադ արձն ել առգր ավվ ած սարք եր ը, 
փորձ աքնն ությ ան ավ արտ ից անմիջ ապ ես հետ ո հրապ ար ակ ել 
դրա հիմն ակ ան արդյ ունքն եր ը, իսկ նախ աքնն ությ ան ընթ աց քում 
հաշվ ի առն ել նաև կայք ի խմբագր ի մատն անշ ած խախտ ումներ ը։ 
Լր ատվ ամիջ ոց ի սարք ավ որ ումն եր ը վեր ադ արձվ եց ին 2018թ. դեկ-
տ եմ բ եր ի 28-ին միայն։ 

Լր ագր ող ի գաղտն ի աղբյ ուրն եր ի պաշտպ ան ությ ան իր ա-
վունք ը մեծ կար և որ ությ ուն ուն ի հատկ ապ ես հետ աքնն ող լրագր ող-
ն եր ի համ ար: Եթ ե նրանք հղում կատ ար են միայն պաշտ ոն ակ ան 
տվյալն եր ին կամ հենվ են միայն սով որ ակ ան ճան ապ արհն եր ով 
ստացվ ած տեղ եկ ությ ունն եր ի վրա, ապ ա երբ եք չեն կար ող ան ա 
կատ ար ել իր ենց գործ ը: 

Ն երկ այ ացն ենք Մ արդ ու իր ավ ունքն եր ի եվր ոպ ակ ան դատա -
ր ան ի քննած շրջադ արձ այ ին գործ ը՝ «Գ ուդվ ինն ընդդ եմ Մ իա-
ցյ ալ թագ ավ որ ությ ան», որ ով դատ ակ ան որ ոշ ում ը կայ ացվ ել է 
27.03.1996թ.։ Գ ուդվ ին ի գործ ով որ ոշմ ան հրապ ար ակ ումից ան-
միջ ապ ես հետ ո ընդ ունվ եց Ն ախ ար արն եր ի խորհրդ ի N 2000(7) 
Հ անձն ար ար ակ ան ը:

1990 թվակ ան ին լրագր ող Ու իլյ ամ Գ ուդվ ին ը, որն աշխ ատ ում 
էր Լ ոնդ ոն ի «Էնջ ին իեր» ամս ագր ում որպ ես լրագր ող-ստաժ որ,  
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մեղ ավ որ ճան աչվ եց Լ որդ եր ի պալ ատ ի կողմից դատ ար ան ի 
նկատմ ամբ անհ արգ ալ ից վեր աբ երմ ունք ի համ ար: Դ ատ ավճռ ի 
համ ար հիմք էր հանդ իս աց ել այն հանգ ամ անք ը, որ Գ ուդվ ին ը 
հրաժ արվ ել էր բաց ահ այտ ել այն անձ ի ինքն ությ ուն ը, որ ը նրան 
ֆին անս ակ ան տեղ եկ ատվ ությ ուն էր տվել «Տ ետր ա» մասն ա-
վոր ձեռն արկ ությ ան գաղտն ի կորպ որ ատ իվ ծրագր եր ի մաս ին:  
Բ աց ահ այտմ ան պահ անջ ը համ արվ եց օր ին ակ ան. բաց ահ այտ ում ը 
անհր աժ եշտ էր արդ ար ադ ատ ությ ան շահ եր ից ելն ել ով: 

1989 թվակ ան ին նոյ եմբ եր ի 2-ին լրագր ող ին զանգ ա-
հար ում է մի մարդ  և տեղ եկ ությ ուն հայտն ում այն մաս ին, որ 
«Տ ետր ա» մասն ավ որ ընկ եր ությ ուն ը այդ պահ ին զբաղվ ած է 
5 միլ իոն  ֆ ունտ ստերլ ինգ վարկ վերցն ել ով, քան ի որ ուն ի ֆի-
նանս ակ ան պրոբլ եմն եր։ Լր ագր ող ը զանգ ահ ար ում է «Տ ետր ա»՝ 
ստուգելու իր են տրամ ադրվ ած տեղ եկ ությ ունն եր ը և պարզ ել ու, 
թե ինչ պրոբլ եմն եր ուն ի ընկ եր ությ ուն ը։ Լր ագր ող ին հայտն ի 
դար ձած տեղ եկ ատվ ությ ուն ը  առկ ա էր միայն ընկ եր ությ ան 
առ աջ իկ ա ծրագր եր ի փաթ եթ ում, որ ից գոյ ությ ուն ուն եր ընդ ա-
մեն ը 8 օր ի ն ակ, որ ոնք պահվ ում էին հույժ  գաղտն ի պայմ ան-
ներ ում։ 1989 թվակ ան ի նոյ եմբ եր ի 1-ին կոր ել էր 8 օր ին ակն եր ից  
մեկ ը։ «Տ ետ ր ան» դիմեց դատ ար ան՝ պահ անջ ել ով արգ ել ել որ և է 
ԶԼՄ-ի, այդ թվում «Էնջ ին իեր ին», տպագր ել ու հայտն ի դարձ ած 
տեղ եկ ու թյունն եր ը։ Ն ոյ եմբ եր ի 22-ին ընկ եր ությ ան ը նաև հա-
ջող վ եց դատ ար ան ին համ ոզ ել ընդ ուն ել ևս մեկ որ ոշ ում՝ պար-
տադր ել լրագր ող Գ ուդվ ին ին բաց ահ այտ ել, թե ով է իր են տրա-
մ ա  դրել այդ տեղ եկ ությ ունն եր ը` հիմն ավ որ ել ով, որ բաց ահ այտ-
ում ով կկար ող ան ան գտնել փաթ եթ ի կոր ած օր ին ակ ը։ Անգլ իայ ի 
Բ արձր դատ ար ան ը 1990 թվակ ան ի ապր իլ ի 10-ին Գ ուդվ ին ին 
տուգ ան եց 5000   ֆունտ ստերլ ինգ` դատ ար ան ի նկատմ ամբ ան-
հարգ ալ ից վեր աբ երմ ունք ցուց աբ եր ել ու համ ար։ Անգլ իայ ի դա-
տ ա ր անն եր ը գտնում էին, որ սրան ով հետ ապնդվ ում էր իր ա վա-
չ ափ նպատ ակ. պարզ ել գաղտն ի փաստ աթղթ ի անհ ետ ացմ ան 
համ ար մեղ ավ որ անձ ի ինքն ությ ուն ը, որպ եսզ ի վեր ադ արձվ ի 
այդ փաստ աթ ուղթ ը և նրա նկատմ ամբ դատ ակ ան հետ ապն դում 
հար ուցվ ի (փաստ աթղթ եր ը լրագր ող ին էր հանձն ել ընկ եր ու թյան 
աշխ ատ ակ իցն եր ից մեկ ը)։

Գ ուդվ ին ը դիմեց Մ արդ ու իր ավ ունքն եր ի եվր ոպ ակ ան դա-
տար ան՝ պարզ ել ու՝ արդյ ոք Անգլ իայ ի դատ ար ան ի պահ անջ ը 
տեղե   կատվ ությ ան աղբյ ուր ը բաց ահ այտ ել ու մաս ին արդ ար աց ի 
էր՝ ըստ Կ ոնվ ենց իայ ի 10-րդ հ ոդվ ած ի պահ անջն եր ի: 
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Ակնհ այտ է, որ Անգլ իայ ի դատ ար անն եր ի պահ անջ ը տեղ ե-
կատվ ակ ան աղբյ ուր ը բաց ահ այտ ել ու մաս ին հետ ապնդ ում էր 10 (2) 
հոդվ ած ում նշված իր ավ աչ ափ նպատ ակն եր ից մեկ ը` «այլ անձ անց 
իր ավ ունքն եր ը պաշտպ ան ել ը», տվյալ դեպք ում` Տ ետր այ ի ֆին ան-
սակ ան շահ ը: 

Ս ակ այն, Դ ատ ար ան ը նաև պետք է պարզ եր, թե արդյ ո՞ք 
ազ գայ ին դատ ար ան ի պահ անջ ը «անհր աժ եշտ է ժող ովրդ ա-
վա ր ակ ան հաս ար ակ ությ ան ը»: Ս ա որ ոշվ ում է եր եք չափ որ ո շի-
չ ով. արդյո՞ք նման միջ ամտ ությ ուն ը պայմ ան ավ որվ ած էր սուր  
հաս ա ր ակ ակ ան պահ անջ ով, արդյ ոք միջ ամտ ությ ուն ը համ ա-
չափ էր նշված իր ավ ակ ան նպատ ակ ին հասն ել ու համ ար, և ար-
դյ ո՞ք միջ ամտ ությ ան ընտրվ ած ձև ը բավ ար ար միջ ոց էր: Դ ատ ա-
ր ան ի խնդիրն էր նաև պարզ ել, թե տվյալ հանգ ամ անքն եր ում ո՛ր 
շահն էր գեր ակշռ ում. լրատվ ությ ան աղբյ ուրն եր ի գաղտն իությ ան 
պաշտպ ան ությ ան հաս ար ակ ակ ան շա՞հ ը, թե՞ «Տ ետր ա» ընկ ե -
րու թյ ան իր ավ ունքն եր ը` գաղտն ի պահ ել իր ֆին անս ակ ան դրու-
թյանն առնչվ ող տեղ եկ ությ ունն եր ը։ 

Դ ատ ար ան ը հանգ եց այն կար և որ համ ոզմ ան, որ տեղ եկ ա-
տվ ությ ան աղբյ ուրն եր ի բաց ահ այտ ում ը կախվ ած չէ տվյալ տե-
ղ եկ ատվ ությ ուն ը ստան ալ ու հաս ար ակ ակ ան հետ աքրքր ությ ան 
աստ իճ ան ից: Ն ույն իսկ եթ ե տվյալ տեղ եկ ատվ ությ ուն ը ստան ա-
լու հաս ար ակ ակ ան հետ աքրքր ությ ուն ը փոքր է,  աղբյ ուր ի բացա  -
հայտ ում ը չի կար ող արդ ար ացվ ած լին ել, որ ովհ ետ և դա խիստ «…
բաց աս աբ ար կանդր ադ առն ա հաս ար ակ ակ ան հետ աքրքր ու թյուն 
ներկ այ ացն ող հարց եր ի վեր աբ երյ ալ ստույգ և վստահ ել ի տե-
ղե կ ատվ ությ ուն տրամ ադր ել ու՝ մամ ուլ ի հնար ավ որ ությ ան վրա:  
Արդյ ունք ում, կխաթ արվ ի մամ ուլ ի, որպ ես հաս ար ակ ությ ան 
շահեր ի պաշտպ ան ի, կենս ակ ան որ են կար և որ դեր ը», կետ 39: 
Դ ատ ա ր ան ը որ ոշ եց, որ տեղ եկ ատվ ակ ան աղբյ ուրն եր ի բաց ա-
հայտ ում ը կար ող է լրջոր են վնաս հասցն ել լրագր ողն եր ի և նրանց 
աղբյ ուրն եր ի միջ և փոխհ ար աբ եր ությ ունն եր ին, և ապ ագ այ ում 
լրագր ողն եր ին տեղ եկ ատվ ությ ուն տրամ ադր ել ու՝ աղբյ ուրն եր ի 
պատր աստ ակ ամ ությ ան ը: 

Դ ատ ար ան ը գտավ նաև, որ աղբյ ուր ի գաղտն իությ ուն ը 
բացա հ այտ ել ու պահ անջ ը համ աչ ափ չէ հետ ապնդվ ող իր ավ ա-
կ ան նպատ ակ ին: «Տ ետր ա» ընկ եր ությ ունն արդ են ստաց ել էր 
հոդվ ածն եր ի հրապ ար ակ ում ը կաս եցն ող դատ ակ ան արգ ելք,  
որ ով իր ակ ան ացր ել էր ֆին անս ակ ան գաղտն իությ ուն ը պահպ  ա-
նել ու իր իր ավ ունք ը: Աղբյ ուր ի բաց ահ այտմ ան լրաց ուց իչ իր ա վունք 
ստան ալ ով խախտվ ում է հաս ար ակ ակ ան շահ ի և «Տ ետր այ ի»  
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իր ավ ունքն եր ի միջ և հավ աս ար ակշռ ությ ուն ը. մամ ուլ ի ազ ատ ու-
թյ ան լրաց ուց իչ սահմ ան ափ ակ ում ը, որն առ աջ ացն ում էր տեղե -
կատվ ությ ան աղբյ ուր ի գաղտն իությ ուն ը բաց ահ այտ ել ու պա-
հանջ ը, ըստ Կ ոնվ ենց իայ ի 10-րդ հ ոդվ ած ի 2-րդ կ ետ ի նպատ ակ-
ն եր ի, չուն եր բավ ար ար հիմք:  Այսպ իս ով, Դ ատ ար ան ը գտավ, 
որ «չկա ողջ ամիտ համ աչ ափ ությ ուն տեղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուր ի 
բաց ահ այտմ ան պահ անջ ով հետ ապնդվ ող իր ավ աչ ափ նպա-
տակ ի և դրան հասն ել ու համ ար օգտ ագ ործվ ած միջ ոցն եր ի միջ և:  
Տվյ ալ դեպք ում պետ ությ ունն օգտ ագ ործ ել էր երկ ու միջ ոց. լրա-
գրող ից պահ անջ ել ով բաց ահ այտ ել գաղտն ի տեղ եկ ությ ուն ը 
հայտն ող անձ ի ինքն ությ ուն ը և տեղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուր ը 
չբաց  ահ այտ ել ու համ ար լրագր ող ի վրա դրված տուգ անք ը: Երկ ու  
մի ջ ոցն երն էլ Դ ատ ար ան ի կողմից համ արվ եց ին ոչ համ աչ ափ, 
ուստ ի, տեղ ի էր ուն եց ել Կ ոնվ ենց իայ ի 10-րդ հ ոդվ ած ի խախ տում: 
Եվր ոպ ակ ան դատ ար ան ը այն կարծ իք ը հայտն եց, որ բացա  -
հայ տել ու պահ անջ ը չի կար ող համ ատ եղ ել ի լին ել Կ ոնվ ենց իայ ի  
10-րդ հ ոդվ ած ի հետ, քան ի դեռ դա պայմ ան ավ որվ ած չէ գեր ա-
կշռող հաս ար ակ ակ ան շահ ով: 

Իրավունքըբացարձակչէ.անհրաժեշտ 
սահմանափակումներ

Լր ագր ող ի՝ աղբյ ուր ի ինքն ությ ուն ը չբաց ահ այտ ել ու իր ա-
վունք ը բաց արձ ակ չէ և ենթ ակ ա է անհր աժ եշտ սահմ ան ափ ակ -
ման։ Այս իր ավ ունք ի սահմ ան ափ ակմ ան հիմք եր ը տրված են  
Եվր ոպ ակ ան կոնվ ենց իայ ի 10-րդ հ ոդվ ած ի երկր որդ մաս ում, որ ը 
նշում է «պարտ ավ որ ությ ունն եր ի» և «պարտ ակ ան ությ ունն եր ի» 
մաս ին, որ ոնք կար ող են լրագր ող ի իր ավ ունք ը սահմ ան ափ ակ ել 
աղբյ ուրն եր ի գաղտն իությ ուն ը պահպ ան ել ու առ ում ով: Եթ ե նման 
պարտ ավ որ ությ ունն եր ը և պարտ ակ ան ությ ունն եր ը բախվ ում են 
10-րդ հ ոդվ ած ի երկր որդ մաս ում տրված շահ եր ին, ապ ա այստ եղ 
վճռոր ոշ դեր է խաղ ում այն շահ ը, որ ը գեր ակշռ ում է ազ ատ խոսք ի 
իր ավ ունք ին: Եվր ոպ ակ ան դատ ար ան ը որ ոշ ել է, որ լրագր ող ա կան 
աղբյ ուր ը բաց ահ այտ ել ու դատ ար ան ի պահ անջ ը «...արդ ար աց -
ված է,  եթ ե դա է պահ անջ ում կենս ակ ան նշան ակ ությ ուն ուն եց ող  
հաս ար ակ ակ ան շահ ը»:    

Հ ամ աձ այն «Զ անգվ ած այ ին լրատվ ությ ան մաս ին» ՀՀ օր ենք ի 
5-րդ հ ոդվ ած ի 2-րդ մ աս ի՝ լրագր ող ին կամ լրատվ ակ ան գործ ու-
ն եությ ուն իր ակ ան ացն ող ին, աղբյ ուր ը բաց ահ այտ ել ու պահ անջ 
կար ող է ներկ այ ացվ ել հետ ևյ ալ հանգ ամ անքն եր ի առկ այ ությ ան 
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դեպք ում։ Ընդ որ ում այս հանգ ամ անքն եր ը պետք է առկ ա լին են 
միաժ ամ ան ակ.

1.  տեղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուր ի բաց ահ այտ ում ը կար ող է պար-
տ ա դրվ ել դատ ար ան ի որ ոշմ ամբ,

2.  պահ անջ ը կար ող է ներկ այ ացվ ել քրեակ ան գործ ի առ իթ ով՝ 
ծանր կամ առ անձն ապ ես ծանր հանց ագ ործ ությ ան բաց ա-
հայտմ ան նպատ ակ ով, 

3.  սպառվ ած են հաս ար ակ ակ ան շահ եր ի պաշտպ ան ությ ան 
մնաց ած բոլ որ միջ ոցն եր ը,

4.  հաս ար ակ ությ ան շահ եր ի քրեաիր ավ ակ ան պաշտպ ան ու-
թյ ան անհր աժ եշտ ությ ունն ավ ել ի ծանր ակշ իռ պետք է լին ի, 
քան տեղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուր ը չբաց ահ այտ ել ու հաս ա-
րակ ությ ան շահ ագրգռվ ած ությ ուն ը։ 

Առ աջ ին պայմ ան ը նշում է, որ դատ ար ան ից բաց ի որ և է պետա-
կ ան կամ այլ մարմին չի կար ող աղբյ ուր ը բաց ահ այտ ել ու պահ անջ 
ներկ այ ացն ել (օր. ոստ իկ ան, քննիչ, դատ ախ ազ և այլն)։ Մ իայն 
դատ ար ան ի որ ոշմ ամբ կար ող է պարտ ադրվ ել բաց ահ այտ ում։ 

Տվյ ալ պահ անջ ը դատ ար ան ը կար ող է ներկ այ ացն ել միայն 
ծանր կամ առ անձն ապ ես ծանր հանց ագ ործ ությ ուն բաց ահ այտ  ե լ ու 
նպատ ակ ով։ Հ ամ աձ այն ՀՀ Քր եակ ան օր ենսգրք ի 19-րդ հ ոդ վ ած ի՝ 
ծանր հանց ագ ործ ությ ուն են համ արվ ում դիտ ավ որ ու թյամբ կա -
տար վ ած այն ար արքն եր ը, որ ոնց համ ար Քր. օր ենսգրք ով նա  խա -
տ եսվ ած առ ավ ել ագ ույն պատ իժ ը չի գեր ազ անց ում տասը տար ի 
ժամկ ետ ով ազ ատ ազրկ ում ը։ Առ անձն ապ ես ծանր հան ցա    գոր-
ծությ ունն եր են դիտ ավ որ ությ ամբ կատ արվ ած այն ար արք ներ ը, 
որ ոնց համ ար նախ ատ եսվ ում է առ ավ ել ագ ույն պատ իժ՝ ազա -
տա  զրկ ում տաս ը տար ուց ավ ել ի ժամկ ետ ով կամ ցմահ ազատա -
զրկ ում։ Երր որդ և չորր որդ պայմ անն եր ից բխում է, որ դատ ա  վոր ը 
յուր ա ք անչյ ուր կոնկր ետ դեպք ում պետք է նժար ի վրա դնի մի 
կողմից՝  հաս ար ակ ությ ան շահ եր ի քրեաիր ավ ակ ան պաշտպ ա նու-
թյ ան անհր աժ եշտ ությ ուն ը, մյուս կողմից՝ տեղ եկ ատվ ությ ան աղ-
բյուր ը չբաց ահ այտ ել ու հաս ար ակ ությ ան շահ ագրգռվ ած ությ ուն ը։ 
Եթ ե առ աջ ինն ավ ել ի ծանր ակշ իռ է, ապ ա դատ ավ որ ը կար ող է  
բաց ա հ այ տ ում պահ անջ ող որ ոշ ում կայ ացն ել։ Կ ար և որ եր աշխ իք է 
այն, որ աղբյ ուր ի բաց ահ այտմ ան ժամ ան ակ, լրագր ող ի միջն որդ-
ությ ամբ, դատ ակ ան քննությ ունն իր ակ ան ացվ ում է դռնփակ։ 

Վ եր ոնշյ ալ պայմ անն եր ը բխում են  Հ անձն ար ար ակ ան ի պա-
հանջն եր ից, որտ եղ նշվում է, որ տեղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուր ի բա-
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ցահ այտ ում ը կար ող է համ արվ ել անհր աժ եշտ, երբ համ ոզ իչ կեր-
պով հաստ ատվ ած է.

ա.  տեղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուր ի բաց ահ այտ ում պահ անջ ող 
անձ անց կամ պետ ակ ան մարմինն եր ի մոտ սպառվ ել են 
այլ ընտր անք այ ին միջ ոցն եր ը,

բ.  աղբյ ուր ի բաց ահ այտմ ան իր ավ աչ ափ նպատ ակ ը գեր ա-
կշռում է հաս ար ակ ակ ան շահ ը։

Լր ատվ ությ ան աղբյ ուր ի բաց ահ այտ ում ը կար ող է համ արվ ել 
արդ ար ացվ ած, եթ ե դատ ավ ար ությ ան երկ ու կողմեր ը սպառ ել են 
բոլ որ այլ միջ ոցն եր ը: Այդպ իս ի միջ ոցն երն են, օր ին ակ, գաղտն ի 
տեղ եկ ությ ան տար ածմ ան կապ ակց ությ ամբ ընկ եր ությ ան ներ սում 
ներք ին քննությ ան վար ում ը, գաղտն ի տեղ եկ ությ ուն ստա նալ ու 
սահմ ան ափ ակ ումն եր ի ուժ եղ աց ում ը կամ որպ ես հակ ազդ ող քայլ 
հակ առ ակ տեղ եկ ությ ան տար ած ում ը և այլն: Մ ինչ լրագր ող ին աղ-
բյ ուր ը բաց ահ այտ ել ու պահ անջ ներկ այ ացն ել ը, դատ ավ ար ու թյան 
կողմեր ը պետք է սպառ են նաև այլ ոչ-լրագր ող ակ ան աղբյ ուրն եր ը: 
Այդպ իս ի աղբյ ուրն եր կար ող են համ արվ ել, օր ին ակ, աշ խատ ա-
կիցն եր ը, գործ ընկ երն եր ը, պայմ ան ագր այ ին կարգ ով աշխ ա տող-
ներ ը և այլն: Այն անձ ինք կամ պետ ակ ան իշխ ան ությ ունն եր ը,  
որ ոնք պահ անջ ում են բաց ահ այտ ել տեղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուր ը, 
պետք է նախ և առ աջ որ ոն են և կիր առ են համ աչ ափ այլ ընտր ան-
ք այ ին միջ ոցն եր, որ ոնք պատշ աճ կերպ ով կար ող են պաշտպ ա-
նել իր ենց իր ավ ունքն եր ը և շահ եր ը: Այլ ընտր անք այ ին միջ ոցն եր ի 
առկ այ ությ ան դեպք ում տեղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուր ը բաց ահ այտ ե-
լու  անհր աժ եշտ ությ ուն ը վեր ան ում է: 

Մ արդ ու իր ավ ունքն եր ի եվր ոպ ակ ան դատ ար ան ը բազմիցս նշել 
է, որ խոսք ի ազ ատ ությ ան սահմ ան ափ ակմ ան անհր աժ եշ տ ու թյ ուն ը 
պետք է հստակ սահմ անվ ած լին ի: Այս իմ աստ ով (բ) ենթ ակ ետ ը 
պահ անջ ում է հստակ որ են ցույց տալ, որ աղբյ ուր ը բաց ահ այտ ել ու 
պահ անջ ը պայմ ան ավ որվ ած է իր ավ աչ ափ նպատ ակ ի առկ այ ու-
թյամբ, որ ը գեր ակշռ ում է աղբյ ուր ը բաց ահ այտ ել ու հաս ար ակ ա-
կան շահ ը: «Հստ ակ կերպ ով ցույց տալ» այս պար ագ այ ում նշան ա-
կ ում է ուս ումն աս իր ել տվյալ գործ ի բոլ որ փաստ եր ը, ինչպ ես նաև 
օգտ ագ ործ ել հայ եց ող ությ ան իր ավ ունք ը այնպ ես, որպ եսզ ի հե տա -
գ այ ում հնար ավ որ լին ի դա ստուգ ել: Առ աջ արկվ ում է, որ համ ա-
պա տ ասխ ան իշխ ան ությ ունն եր ը նշեն բոլ որ այն պատճ առն եր ը, 
ըստ որ ոնց հաս ար ակ ակ ան շահ ը գեր ակշռ ում է աղբյ ուր ը չբա ցա-
հ այտ ել ու իր ավ ունք ին: 
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Դ ատ ար ան ը բազմիցս նշել է, որ լրատվ ությ ան միջ ոցն եր ի 
պարտ ակ ան ությ ունն է տեղ եկ ատվ ությ ան և գաղ ափ արն եր ի տա-
րած ում ը, իսկ հաս ար ակ ությ ան իր ավ ունքն է դրանք ստան ալ ը:   
Լր ագր ող ի կողմից աղբյ ուր ը բաց ահ այտ ել ու եր և ույթ ի վտանգ ա վոր 
ներգ ործ ությ ուն ը  կար ող է խոչ ընդ ոտ հանդ իս ան ալ լրատվ ությ ան 
միջ ոցն եր ի համ ար: Այդ պատճ առ ով ազգ այ ին դատ ար ան ներ ը 
և իշխ ան ությ ունն եր ը առ անձն ակ ի ուշ ադր ությ ուն պետք է դար -
ձնեն տեղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուր ը չբաց ահ այտ ել ու լրագր ող ակ ան  
իր ավ ունք ի կար և որ ությ ան վրա: Լր ագր ող ի կողմից տեղ եկ ա-
տվությ ան աղբյ ուր ի բաց ահ այտ ում ը կար ող է կատ արվ ել միայն 
ելն ել ով բաց առ իկ հանգ ամ անքն եր ից, որ ոնք սպառն ում են կենսա-
կ ան որ են կար և որ հաս ար ակ ակ ան և անձն ակ ան շահ եր ին, որ ոնց 
առկ այ ությ ուն ը կար ել ի է հստակ որ են ցույց տալ: Մ իայն այն դեպք ե-
ր ում, երբ հաս ար ակ ակ ան շահ ը գեր ակշռ ում է և հանգ ամ անքն եր ը 
խիստ և կենս ակ ան կար և որ ությ ուն են ներկ այ ացն ում, աղբյ ուր ի 
բաց ահ այտ ում ը կար ող է համ արվ ել անհր աժ եշտ ժող ովրդ ավ ա-
րակ ան հաս ար ակ ությ ան համ ար՝ ըստ Եվր ոպ ակ ան Կ ոնվ ենց իայ ի 
10(2) հոդվ ած ի: 

Այն ու ամեն այն իվ, մարդ ու իր ավ ունքն եր ի և մամ ուլ ի հարց ե րով 
փորձ ագ ետն եր ի աշխ ատ ախ ումբ ը եկ ել է այն եզր ակ աց ությ ան, 
որ 10-րդ հ ոդվ ած ի 2-րդ մ աս ում նշված իր ավ աչ ափ նպատ ակն ե-
րից մի քան իս ը կար ող են հիմք լին ել տեղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուր ի 
բաց ա հայտմ ան անհր աժ եշտ ությ ան համ ար: Այսպ իս ով, աղբյ ուր ի 
գաղտն իությ ան հաս ար ակ ակ ան շահ ը չի կար ող գեր ակշռ ել, եթ ե 
բաց ահ այտ ում ը անհր աժ եշտ է. 

- մարդ ու կյանք ի պաշտպ ան ությ ան համ ար, 
- ծանր հանց ագ ործ ությ ան կանխմ ան համ ար, 
-  ծանր հանց ագ ործ ությ ուն կատ ար ել ու մեջ մեղ ադրվ ող անձ ի 

դատ ակ ան պաշտպ ան ությ ան համ ար։
Մ արդ ու կյանք ի իր ավ ունք ը ամեն ակ ար և որ իր ավ ունքն է։  

Մյ ուս բոլ որ իր ավ ունքն եր ը ստոր ադ աս են կյանք ի իր ավ ունք ին: 
Այս իր ավ ունք ի պաշտպ ան ությ ուն ը արդ ար ացն ում է տեղ եկ ա-
տվությ ան աղբյ ուր ի բաց ահ այտ ում ը: 

Ծ անր հանց ագ ործ ությ ունն եր ի թվում են սպան ությ ուն ը,  
անչ ափ ահ աս ի բռնաբ ար ությ ուն ը, ահ աբ եկչ ությ ուն ը, բանդ ի -
տիզմ ը, ազգ այ ին անվտ անգ ությ ան դեմ ուղղվ ած հանց ագ որ-
ծու թյուն ն եր ը և այլն: Նմ ան հանց ագ ործ ությ ունն եր ի կանխմ ան 
նպատ ա կով տեղ եկ ատվ ությ ան աղբյ ուր ի բաց ահ այտ ում ը կար ող է 
արդ ա ր ացվ ած լին ել:
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Եվ, վերջ ապ ես, ծանր հանց ագ ործ ությ ան մեջ մեղ ադրվ ող 
անձ ի պաշտպ ան ությ ան իր ավ ունք ը կար ող է արդ ար ացվ ած հիմք 
համ արվ ել լրագր ող ակ ան աղբյ ուր ի բաց ահ այտմ ան համ ար: Ս ա 
բխում է Մ արդ ու իր ավ ունքն եր ի եվր ոպ ակ ան Կ ոնվ ենց իայ ի 6-րդ 
հ ոդվ ած ից, որ ը սահմ ան ում է մեղ ադրյ ալ ի արդ ար դատ ավ ար ու-
թյան իր ավ ունք ը։ 

Վ երջ ին հաշվ ով լրագր ողն ինքն է որ ոշ ում՝ բաց ահ այտ ե՞լ 
տեղե կ ատվ ությ ան աղբյ ուր ը, թե՝ ոչ, նույն իսկ եթ ե խոսք ը գնում է 
դատ ար ան ի պահ անջ ը կատ ար ել ու մաս ին: 

Լր ագր ող ի կողմից դատ ակ ան ակտ ը՝ աղբյ ուր ը բաց ահ այտ ե-
լու պահ անջ ի վեր աբ երյ ալ չկատ ար ել ը կար ող է առ աջ ացն ել վար-
չ ակ ան և քր եակ ան պատ ասխ ան ատվ ությ ուն։  ՀՀ Վ արչ ակ ան  
իր ավ ախ ախտ ումն եր ի վեր աբ երյ ալ օր ենսգրք ի 206.9 հոդվ ած ի 
համ աձ այն՝ օր ին ակ ան ուժ ի մեջ մտած դատ ավճ իռ ը, վճիռ ը կամ 
դատ ակ ան այլ ակտ ը այդ ակտ եր ում սահմ անվ ած ժամկ ետն ե-
րում, իսկ ժամկ ետն եր սահմ անվ ած չլին ել ու դեպք ում այդ ակտ երն  
ուժ ի մեջ մտնել ուց հետ ո` մեկ ամսյ ա ժամկ ետ ում, քաղ աք աց ին եր ի 
կողմից դիտ ավ որ ությ ամբ չկատ ար ել ը առ աջ ացն ում է տուգ անք ի 
նշան ակ ում` սահմ անվ ած նվազ ագ ույն աշխ ատ ավ արձ ի հիսն ա-
պատ իկ ից հարյ ուր ապ ատ իկ ի չափ ով: 

Վ արչ ակ ան տույժ նշան ակ ել ուց հետ ո մեկ ամսվ ա ընթ ացք ում 
եթ ե լրագր ող ը շար ուն ակ ում է չկատ ար ել դատ ակ ան ակտ ը, ապ ա 
առ աջ է գալ իս քրեակ ան պատ ասխ ան ատվ ությ ան հարց։ Այսպ ես, 
ՀՀ Քր եակ ան օր ենսգրք ի 353 հոդվ ած ի «Դ ատ ակ ան ակտ ը չկա-
տար ել ը» 3-րդ մ աս ի համ աձ այն. օր ին ակ ան ուժ ի մեջ մտած դա տա-
կ ան ակտ ը քաղ աք աց ու կողմից չկատ ար ել ը նույն ար արք ի համար 
վարչ ակ ան տույժ նշան ակ ել ուց հետ ո` մեկ ամսվ ա ընթ ացք ում` 
պատժվ ում է տուգ անք ով` սահմ անվ ած նվազ ագ ույն աշխ ատ ա-
վարձ ի եր եքհ արյ ուր ապ ատ իկ ից հինգհ արյ ուր ապ ատ իկ ի չափ ով, 
կամ կալ անք ով` մեկ ից եր եք ամիս ժամկ ետ ով:

Մ եր կարծ իք ով լրագր ող ի համ ար լավ ագ ույն ելք ը կա-
րող է լին ել աղբյ ուր ի կամ աղբյ ուրն եր ի հետ համ աձ այն ությ ան 
գալը, որ գաղտն իությ ան խոստ ում ը պահպ անվ ի մինչ և դատ ա -
կան փուլ հասն ել ը: Նմ ան համ աձ այն ությ ան դեպք ում լրագր ողն 
ավել ի պաշտպ անվ ած կլին ի: Աղբյ ուր ի ինքն ությ ան գաղտն իու-
թյուն ը պաշտպ ան ել ը լրագր ող ի համ ար և՛ իր ավ ակ ան, և՛ էթ իկա-
կ ան պարտ ակ ան ությ ուն է՝ կատ ար ել տրված խոստ ում ը, որ ից 
և կախվ ած է լրագր ող ի նկատմ ամբ վստահ ությ ուն ը և՛ աղբյ ուր-
ն եր ի հետ փոխհ ար աբ եր ությ ունն եր ում, և՛ հաս ար ակ ությ ան մեջ  
ընդհ անր ապ ես։



143

ՀԱՐՑԵՐ
ԼՍԱՐԱՆԻՆ

1.ՆԵրկ այ ացր եք տես ակ ան կամ գործն ակ ան իր ավ իճ ակն եր, 
երբ լրատվ ությ ան աղբյ ուր ը բաց ահ այտ ել ու հաս ար ակ ա-
կան շահ ը գեր ակ ա է աղբյ ուր ը գաղտն ի պահ ել ու իր ավ ունք ի 
նկատմ ամբ։

2.  Մ ամ ուլ ից ներկ այ ացր եք ան ան ուն աղբյ ուրն եր ի օգտ ա-
գործ ման օր ին ակն եր։ Ձ եր կարծ իք ով, ո՞րն է եղ ել աղբյ ուր ը 
գաղտն ի պահ ել ու` լրագր ող ի շարժ առ իթ ը։   
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Հ ավ ատ արմ ագրմ ան նպատ ակն է աջ ակց ել լրագր ողն եր ին 
կատ ար ել իր ենց մասն ագ իտ ակ ան գործ ուն եությ ուն ը պետ ակ ան 
մարմինն եր ի աշխ ատ անք ը լուս աբ ան ել իս։ Սր ան ից հետև ում է, որ 
հավ ատ արմ ագրմ ան գործ ընթ աց ը ոչ թե լրաց ուց իչ սահմ ան ափ ա-
կ ումն եր պետք է ստեղծ ի լրագր ողն եր ի գործ ուն եությ ան համ ար, 
այլ օժ անդ ակ ի նրանց կատ ար ել իր ենց աշխ ատ անք ը։ Լր ա գրող ի 
ազ ատ ությ ունն երն ու իր ավ ունքն եր ը չեն կար ող կախմ ան մեջ 
դրվել հավ ատ արմ ագրմ ան կարգ եր ից։ 

Եվր ախ որհրդ ի նախ ար արն եր ի խորհրդ ի 1996 թ. (96)4 
հանձնա ր ար ակ ան ի 11-րդ սկզբ ունք ի համ աձ այն` հավ ատ արմ ա-
գր ում ը չպետք է օգտ ագ ործվ ի լրագր ող ի տեղ եկ ությ ուն ստան ալ ու  
իր ավ ունք ը սահմ ան ափ ակ ել ու նպատ ակ ով։ Մ իջ ազգ այ ին չափ ա  ն իշ -
ն եր ը նաև նշում են, որ հավ ատ արմ ագր ում ը բաց առ ապ ես տեխ-
նիկ ակ ան բնույթ պետք է կրի, այն կոչվ ած է հեշտ ացն ել ու լրագր ող-
ն եր ի մուտք ը պետ ակ ան մարմինն եր, տվյալ մարմն ում լրագր ող ի 
աշխ ատ անք ը։ Այն պետք է ծառ այ ի միայն լրագր ող ի ինքն ությ ուն ը 
ճան աչ ել ու նպատ ակ ին և չպ ետք է բով անդ ակ այ ին բնույթ ուն են ա։ 

Հավատարմագրմանհիմնականկանոնները

Հ ավ ատ արմ ագրմ ան իր ավ ակ ան կարգ ավ որմ ան հիմք եր ը 
տրված են «Զ անգվ ած այ ին լրատվ ությ ան մաս ին» ՀՀ օր ենք ի 6-րդ 
հ ոդվ ած ում` «Լր ագր ող ի հավ ատ արմ ագր ում ը»։ Այս հոդվ ած ում 
տրվում են հավ ատ ար ագրմ ան կարգ ի նվազ ագ ույն պայմ ան ներ ը, 

ԼՐ ԱԳՐ ՈՂՆ ԵՐ Ի ՀԱՎ ԱՏ ԱՐՄ ԱԳՐՄ ԱՆ  
ԻՐ ԱՎ ԱԿ ԱՆ ԿԱՐԳ ԱՎ ՈՐ ՈՒՄ Ը
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պետ ակ ան մարմինն եր ում լրագր ողն եր ի հավ ատ արմ ագրմ ան 
կարգ ի հիմն ակ ան սկզբունքն եր ը։ 

Կ արև որ է, սակ այն, որ լրագր ող ի հավ ատ արմ ագրմ ան հիմն ա-
կ ան սկզբունքն եր ը և պ այմ անն եր ը սահմ անվ ած են օր ենք ով և չ են 
թողնվ ել պետ ակ ան մարմն ի կարգ ավ որմ ան ը, որ ը կար ող էր հան-
գ եցն ել հայ եց ող ակ ան մերժ ումն եր ի և առ անձ ին լրագր ողն եր ի ու 
ԶԼՄ-ի հանդ եպ խտրակ ան ությ ան դրսևորմ ան։ Կ արև որ սկզբունք 
է նաև այն, որ հավ ատ արմ ագրմ ան կարգ սահմ անվ ած չլին ել ը լրա-
գրո ղ ի հավ ատ արմ ագր ում ը մերժ ել ու հիմք չի կար ող լին ել: Օր ենք ում 
տրված են հավ ատ արմ ագր ում ը մերժ ել ու սպառ իչ հիմք եր ը` դրան ով 
իսկ բաց առ ել ով հավ ատ արմ ագր ում ը մերժ ել ու կամ այ ա կան հիմ-
քե ր ի կիր առ ում ը։ Հ ավ ատ արմ ագրմ ան կարգ ի սահմ անվ ած չլին ել ը 
նաև հիմք չի կար ող դառն ալ լրագր ող ին տեղ եկ ատվ ությ ան տրա-
մադր ում ը մերժ ել ու համ ար։ 

6-րդ հ ոդվ ած ի 3-րդ կ ետ ը սահմ ան ում է հավ ատ արմ ագրմ ան 
կարգ եր ի հիմն ակ ան սկզբունքն եր ը և նշ ում, որ այդ կարգ եր ում 
չպետք է սահմ անվ են, իսկ սահմ անվ ել ու դեպք ում իր ավ աբ ան ա-
կան ուժ չեն կար ող ուն են ալ այնպ իս ի դրույթն եր, որ ոնք 

1)  կսահմ ան ափ ակ են հավ ատ արմ ագրվ ած լրագր ող ի իր ա-
վունք ը` մասն ակց ել ու տվյալ մարմն ի, դրա ստոր աբ աժ ա -
նումն եր ի նիստ եր ին, այլ միջ ոց առ ումն եր ին, բաց առ ությ ամբ 
դրանց դռնփակ լին ել ու դեպք եր ի, 

2)  կբաց առ են տվյալ մարմն ում անցկ ացվ ող միջ ոց առ ումն եր ի 
մաս ին լրագր ողն եր ի` ողջ ամիտ ժամկ ետ ում տեղ եկ ացվ ած 
լին ել ը, 

3)  անհ ավ աս ար պայմ անն եր կստեղծ են հավ ատ արմ ագրվ ած 
լրագր ողն եր ի համ ար, 

4)  կսահմ ան ափ ակ են լրագր ող ի` տեղ եկ ատվ ությ ուն ձեռք 
բերե լ ու օր ենք ով սահմ անվ ած իր ավ ունքն եր ը: 

Օր ենք ը նախ ատ ես ում է, որ Հ այ աստ ան ի Հ անր ապ ետ ությ ան 
պետ ակ ան կառ ավ արմ ան մարմինն եր ում հավ ատ արմ ագրմ ան  
օր ին ակ ել ի կարգ ը սահմ ան ում է Հ այ աստ ան ի Հ անր ապ ետ ությ ան 
կառ ավ ար ությ ուն ը։ Հր ապ ար ակ այն ությ ան սկզբունք ից է բխում, 
որ հավ ատ արմ ագրմ ան կարգ եր ը պետք է հրապ ար ակվ են և մ ատ-
չ ել ի դառն ան հանր ությ ան ը և ԶԼՄ-ին մասն ավ որ ապ ես։
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Հավատարմագրմանկարգը,մերժելուհիմքերը

«Զ անգվ ած այ ին լրատվ ությ ան մաս ին» օր ենք ի համ ա ձայն` 
հավ ատ արմ ագրվ ել ու համ ար լրատվ ակ ան գործ ուն եությ ուն  
իր ակ ան ացն ող ը պետք է դիմի տվյալ պետ ակ ան մարմին։ Պ ետ ա-
կ ան մարմին ը պարտ ավ որ է 5-օրյ ա ժամկ ետ ում հավ ատ արմ ագր ել 
լրագր ող ին: 

Ովք ե՞ր են համ արվ ում «լրատվ ակ ան գործ ուն եությ ուն իր ա   կա-
ն աց ն ողն եր»։ Ըստ վեր ոնշյ ալ օր ենք ի 3-րդ հ ոդվ ած ի 3-րդ կ ետի` 
լրատվ ակ ան գործ ուն եությ ուն իր ակ ան ացն ող համ արվ ում են 
«իրա վ աբ ան ակ ան կամ ֆիզ իկ ակ ան անձ, այդ թվում` անհ ատ 
ձեռն արկ ատ եր, որն իր ան ուն ից տար ած ում է լրատվ ությ ան մի-
ջ ոց»: Նշ ենք նաև, որ օր ենք ի համ աձ այն լրատվ ությ ան միջ ոց է 
համ արվ ում լրատվ ությ ուն իր ակ ան ացն ել ու միջ ոց, որ ը բաժա -
նորդ ա գր ությ ամբ կամ առ անց դրա, վճար ով ի կամ անվճ ար  
հիմ ունքն եր ով տար ածվ ում է` 

- մշտակ ան անվ ան ում, հերթ ակ ան համ ար և ամս աթ իվ  
ուն եց ող պարբ եր ակ ան թող արկ ումն եր ով` նյութ ակ ան կրիչ ի վրա, 
որ ոնց միևն ույն բով անդ ակ ությ ամբ օր ին ակն եր ի քան ակ ը պակ աս 
չէ հարյ ուր ից, 

- հեռ ուստ առ ադ իոհ աղ որդմ ամբ, 
- հանր այ ին հեռ ահ աղ որդ ակց ությ ան ցանց ով (ցանց այ ին լրա-

տվ ու թյ ան միջ ոց)` որպ ես որ ոշ ակ ի հասց ե ուն եց ող, անս ահմ ան ա-
փակ թվով անձ անց համ ար հաս ան ել ի և լր ատվ ությ ուն ներ առ ող 
տեղ եկ ատվ ակ ան պաշ ար` անկ ախ թարմ ացմ ան պարբ եր ակ ա նու-
թյ ուն ից, պահմ ան ժամ ան ակ ի տևող ությ ուն ից և այլ չափ ան իշն եր ից,

- համ աց անց ում սեփ ակ ան կամ վարձ ակ ալ ած դոմեյն, հոս-
թինգ ուն եց ող և ս ույն օր ենք ի 11-րդ հ ոդվ ած ի 1-ին և 2-րդ կ ետ եր ում 
նշված տեղ եկ ությ ունն եր ը պար ուն ակ ող կայք ի միջ ոց ով: 

Լր ատվ ությ ան միջ ոց են նաև լրատվ ակ ան գործ ակ ալ ությ ան և 
նմ ան ատ իպ բնույթ ի այլ կազմ ակ երպ ությ ունն եր ի պարբ եր ակ ան 
հաղ որդ ումն եր ը` ուղղվ ած լրատվ ակ ան գործ ուն եությ ուն իր ակ ա-
նացն ողն եր ին` անկ ախ տար ածմ ան ձևից, թող արկմ ան օր ին ակ-
ներ ի քան ակ ից կամ որև է այլ չափ ան իշ ից։

«Լր ատվ ակ ան գործ ուն եությ ուն իր ակ ան ացն ող» հասկ աց ու-
թյան ձևակ երպ ումից բխում է նաև, որ հավ ատ արմ ագր ում կար ող 
են ստան ալ նաև «ազ ատ լրագր ողն եր ը» (freelancer)` որպ ես լրատ-
վ ակ ան գործ ուն եությ ուն իր ակ ան ացն ող ֆիզ իկ ակ ան անձ իք։ 

«Պ ետ ակ ան կառ ավ արմ ան մարմինն եր ում լրագր ողն եր ի հա-
վատ արմ ագրմ ան օր ին ակ ել ի կարգ ի» 9-րդ կ ետ ի համ աձ այն՝ հա-
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վատ արմ ագրմ ան ենթ ակ ա են յուր աք անչյ ուր լրատվ ությ ան միջ ոց ը 
ներկ այ ացն ող ոչ ավ ել ի, քան երկ ու լրագր ող և տ ես աձ այն ագրմ ան 
երկ ու օպ եր ատ որ կամ լուս անկ ար իչ: Հ ավ ատ արմ ագր ում ստան ա -
լու համ ար լրատվ ակ ան գործ ուն եությ ուն իր ակ ան ացն ող ը գրու   թյ ամբ 
պետք է դիմի տվյալ պետ ակ ան մարմին` նշել ով հավ ատ արմ ագր-
մ ան ներկ այ ացվ ող լրագր ող ի ազգ ան ուն ը, ան ուն ը, հայր ան ուն ը, 
նրա ներկ այ ացր ած լրատվ ությ ան միջ ոց ի անվ ան ում ը, ինչպ ես 
նաև լրատվ ակ ան գործ ուն եությ ուն իր ակ ան ացն ող ի և լր ագր ող ի 
էլ եկտր ոն այ ին հասց են եր ը, հեռ ախ ոսն եր ի ու ֆաքս ի համ արն եր ը: 

Օր ին ակ ել ի կարգ ը այս տեղ եկ ությ ունն եր ից բաց ի որև է այլ 
լրաց ուց իչ փաստ աթ ուղթ չի պահ անջ ում ներկ այ ացն ել։ Լր ատվ ա-
միջ ոց ին, օր ին ակ, չի կար ող իր գրանցմ ան կամ հաշվ առմ ան վկա-
յ ակ ան ներկ այ ացն ել ու պահ անջ ներկ այ ացվ ել։ 

Կ արգ ը նախ ատ ես ում է հավ ատ արմ ագր ում ը մերժ ել ու մի շարք 
հիմք եր։ Հ ավ ատ արմ ագր ում ը մերժվ ում է, եթ ե լրատվ ակ ան գոր ծու -
ն եությ ուն իր ակ ան ացն ող ի դիմ ում ը չի բով անդ ակ ում սահմ անվ ած 
տեղ եկ ությ ունն եր ը կամ առկ ա է լրագր ող ի հավ ատ արմ ագր ում ը 
դադ ար եցն ել ու` Կ արգ ի 13-րդ կ ետ ի 1-ին պարբ եր ությ ան 1-ին, 2-րդ 
կ ամ 3-րդ ենթ ակ ետ եր ում նշված հիմք եր ից որև է մեկ ը: Այս ինքն, 
եթ ե՝ 

1.  լրագր ող ը անգ ործ ուն ակ կամ սահմ ան ափ ակ գործ ուն ակ է 
ճան աչվ ել դատ ակ ան կարգ ով, 

2.  դատ ապ արտվ ել է դիտ ավ որյ ալ հանց ագ ործ ությ ան համ ար, 
և նր ա դատվ ած ությ ուն ը մարվ ած կամ հանվ ած չէ, 

3.  նա տար ած ել է պետ ակ ան մարմն ի գործ ուն եությ ան մաս ին 
այնպ իս ի տեղ եկ ությ ունն եր, որ ոնք չեն համ ապ ատ ասխ ա նել 
իր ակ ան ությ ան ը, ինչ ը հաստ ատվ ել է դատ ար ան ի վճռով։ 

Կ արծ ում ենք, որ Կ արգ ի բացթ ող ումն եր ից մեկն այն է, որ այն 
թեև պարտ ավ որ եցն ում է մարմն ին հավ ատ արմ ագր ում ը մերժ ել ու 
դեպք ում այդ մաս ին 5-օրյ ա ժամկ ետ ում տեղյ ակ պահ ել լրատվ ա-
միջ ոց ին, սակ այն չի պարտ ավ որ եցն ում մերժմ ան մաս ին գրու թյան 
մեջ պարտ ադ իր նշել մերժմ ան օր ին ակ ան հիմք ը, ինչպ ես նաև 
բող ոք արկմ ան հնար ավ որ ությ ան և կ արգ ի մաս ին։ 

Նշ ենք նաև, որ եթ ե տվյալ պետ ակ ան մարմն ում հավ ա տար-
մ ագրմ ան կարգ սահմ անվ ած չէ, ապ ա դա հիմք չի կար ող լին ել 
լրագր ող ի հավ ատ արմ ագր ում ը մերժ ել ու համ ար։ 

Գ ործն ակ ան ում լին ում են դեպք եր, երբ լրատվ ամիջ ոցն եր ի 
հավ ատ արմ ագրվ ել ու իր ավ ունք ը անհ արկ ի սահմ ան ափ ակվ ում 
է կամ արդ են իսկ հավ ատ արմ ագրվ ած լրագր ողն եր ին չեն թույլ 
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տա լ իս մուտք գործ ել պետ ակ ան մարմն ի շենք և իր ակ ան ացն ել  
իր ենց աշխ ատ անք ը։ Խ ոսք ի ազ ատ ությ ան պաշտպ ան ությ ան կոմի-
տեի 2018թ. տար եկ ան զեկ ույց ում նշվում է, որ 2018թ. դեկտ եմբ եր ի  
18-ին «ArmDay.am» լրատվ ակ ան կայք ի թղթակց ին ՀՀ կառ ավ ա  րու-
թյ ուն ում հավ ատ արմ ագր ել ու համ ար խմբագր ությ ուն ից պահան -
ջել են հիմն ադ իր իր ավ աբ ան ակ ան անձ ի տար եկ ան ֆին անս ակ ան 
հաշվ ետվ ությ ուն ը։ Այդպ իս ի պահ անջ հավ ատ արմ ագրմ ան համ ար 
նախ ատ եսվ ած չէ ոչ Զ անգվ ած այ ին լրատվ ությ ան մաս ին  օր են-
քում, ոչ էլ կառ ավ ար ությ ուն ում լրագր ողն եր ի հավ ատ արմ ա գրման  
կարգ ում։  Այս ինքն՝ տար եկ ան ֆին անս ակ ան հաշվ ետվ ությ ուն 
հրապ ար ակ ել ը և պ ետ ակ ան մարմինն եր ում հավ ատ արմ ագր վել ը 
բնավ փոխկ ապ ակցվ ած գործ ընթ ացն եր չեն։ 2019թ. փետր վար ի 
2-ին Ազգ այ ին ժող ով ում հավ ատ արմ ագրվ ած լրագր ողն եր ին թույլ 
չեն տվել մտնել խորհրդ ար ան ի շենք, ուր տեղ ի էր ուն են ում «Իմ 
քայլ ը» խմբակց ությ ան դռնփակ նիստ՝ վարչ ապ ետ ի ու գործա դ իր  
իշխ ան ությ ան մի շարք բարձր աստ իճ ան պաշտ ոնյ ան եր ի 
մասնակցու թյ ամբ։ 2019թ. փ ետրվ ար ի 4-ին 10 լրագր ող ակ ան կազմա -
կերպ ությ ունն եր  հանդ ես եկ ան հայտ ար ար ությ ամբ՝ պահ անջ ե-
լով ԱԺ ղեկ ավ ար ությ ուն ից՝ hանձն ար ար ել ԱԺ աշխ ատ ակ ազմի  
իր ավ աս ու ստոր աբ աժ ան ումն եր ին՝ վեր ան այ ել նախ որդ խոր -
հրդա ր ան ից ժառ անգ ած՝ լրագր ողն եր ի հավ ատ արմ ագրմ ան 
կարգ ը և նր անց գործ ուն եությ ան ը վեր աբ եր ող մյուս նորմ ատ իվ 
ակտ եր ը, բար ենպ աստ պայմ անն եր ստեղծ ել ԱԺ-ում լրագր ողն եր ի 
գործ ու նեությ ան համ ար:

Հավատարմագրմանժամկետը

ԱՐՏԻԿԼ 19 միջ ազգ այ ին կազմ ակ երպ ությ ան մշակ ած 
սկզբունքն եր ում նշվում է, որ հավ ատ արմ ագր ում ը չպետք է խիստ 
սահմ ան ափ ակ ժամկ ետ ով տրվի։ Կ արգ ը հավ ատ արմ ագրմ ան 
ժամկ ետ է սահմ ան ում 1 տար ին։ Ըստ Կ արգ ի` դրան ից պակ աս 
ժամկ ետ ով հավ ատ արմ ագր ում կատ արվ ում է միայն, եթ ե նման 
պահ անջ ներկ այ ացն ում է լրատվ ակ ան գործ ուն եությ ուն իր ա կա-
նացն ող ը իր դիմ ում ով: Իսկ, օր ին ակ, Ազգ այ ին ժող ով ի գործող 
հավա տ արմ ագրմ ան կարգ ի համ աձ այն` այստ եղ հավ ատ ար -
մագր ումն իր ակ ան ացվ ում է ամեն գարն ան այ ին և աշն ան այ ին 
նստաշրջ ան ը մեկ, ինչ ը մեր կարծ իք ով խիստ հաճ ախ է։ Կ արծ ում 
ենք` գործն ակ ան ում առ ավ ել նախ ընտր ել ի է, որ մեկ գում արմ ան 
նստաշրջ ան ի համ ար հավ ատ արմ ագր ում իր ակ ան ացվ ի միայն 
մեկ անգ ամ` ավ ել որդ թղթաբ ան ությ ուն ից խուս ափ ել ու համ ար։
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Հավատարմագրվածլրագրողիիրավունքները

Կ արգ ի 15-րդ կ ետ ը սահմ ան ում է հավ ատ արմ ագրվ ած լրա-
գրող ի իր ավ ունքն եր ը։ Այստ եղ ևս առկ ա են մի քան ի խնդիրն եր։ 
Առ անցք այ ին է այն, որ պետք է անպ այմ ան նշվի, որ իր ավ ունքն եր ի 
ներկ այ ացվ ող ցանկ ը չի կար ող սպառ իչ համ արվ ել։ 

Ըստ Կ արգ ի` հավ ատ արմ ագրվ ած լրագր ողն իր ավ ունք ունի 
ստան ալ լրատվ ությ ան միջ ոցն եր ի համ ար նախ ատ եսվ ած տեղե -
կատվ ությ ուն (սրան ից բխու՞մ է, որ լրագր ող ը իր ավ ունք չուն ի 
ստան ալ այնպ իս ի տեղ եկ ատվ ությ ուն, որ ը չեն նախ ատ ես ել տրա-
մ ադր ել լրագր ողն եր ին, ինչն էակ ան սահմ ան ափ ակ ում կար ող է լի-
ն ել լրագր ող ի տեղ եկ ատվ ությ ուն ստան ալ ու իր ավ ունք ի իր ա ցման 
գործ ում), իր ավ ունք ուն ի նախ ապ ես տեղ եկ ացվ ած լին ել պետ ա-
կան մարմն ի միջ ոց առ ումն եր ի անցկ ացմ ան մաս ին և ծ ան ոթ ան ալ 
առկ ա տեղ եկ ատ ու նյութ եր ին, մասն ակց ել ու պետ ակ ան մարմն ի 
միջ ոց առ ումն եր ին, հավ ատ արմ ագրվ ած այլ լրագր ողն եր ի հետ 
համ ահ ավ աս ար օգտվ ել ու հավ ատ արմ ագրվ ած լրագր ողն եր ի հա-
մ ար ստեղծվ ած պայմ անն եր ից։ 

Դր ակ ան է այն, որ կարգ ը չի անտ ես ում նաև ոչ հավ ատ ար-
մագրվ ած լրագր ողն եր ի` տեղ եկ ատվ ությ ուն ստան ալ ու իր ավ ունք ի 
իր ացմ ան հնար ավ որ ությ ուն ը։ Նշվ ում է. «անկ ախ տվյալ մարմն ում 
հավ ատ արմ ագրվ ած լին ել ու հանգ ամ անք ից` լրագր ողն երն իրա -
վունք ուն են տեղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան վեր աբ երյ ալ Հ այ աս-
տ ան ի Հ անր ապ ետ ությ ան օր ենսդր ությ ամբ սահմ անվ ած կարգ ով 
դիմել և ստ ան ալ իր ենց անհր աժ եշտ տեղ եկ ատվ ությ ուն»։ 

Կ արգ ում չեն նշվում հավ ատ արմ ագրվ ած լրագր ող ի պարտ ա-
կ ան ությ ունն եր ը։ Հ ավ ատ արմ ագրմ ան կարգ ի սահմ անվ ած չլին ել ը 
տվյալ մարմն ում չի կար ող հիմք դառն ալ օր ենք ով սահմ անվ ած 
կարգ ով լրագր ող ին տեղ եկ ատվ ությ ան տրամ ադր ում ը մերժ ել ու 
համ ար։ Ս ա բխում է տեղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան սկզբուն-
ք ից, որ ի համ աձ այն յուր աք անչյ ուր ոք` անկ ախ նրան ից, դիմ ող ը 
քաղ աք աց ի է, լրագր ող, թե օտ ար երկր աց ի, պետ ակ ան մարմին ը 
պարտ ավ որ է Տ եղ եկ ատվ ությ ան ազ ատ ությ ան մաս ին օր են քով 
սահմ անվ ած կարգ ով և ժ ամկ ետն եր ում դիմ ող ին տրամ ադր ել 
պահ անջվ ող տեղ եկ ատվ ությ ուն ը։ 
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Խտրականությանբացառումըտարբեր 
ԶԼՄներկայացուցիչներինկատմամբ

«Զ անգվ ած այ ին լրատվ ությ ան մաս ին» ՀՀ օր ենք ի 6-րդ հ ոդ-
վ ած ի 3-րդ կ ետ ը որ ոշ ակ իոր են եր աշխ ավ որ ում է ԶԼՄ-ի ներկ ա-
յա ցուց իչն եր ի նկատմ ամբ խտրակ ան ությ ուն ը։ Այն նշում է, որ  
հա վատ արմ ագրմ ան կարգ ում չպետք է սահմ անվ են, իսկ սահ-
մանվ ել ու դեպք ում իր ավ աբ ան ակ ան ուժ չուն են այնպ իս ի դրույթ-
ն եր ը, որ ոնք, օր ին ակ, «անհ ավ աս ար պայմ անն եր կստեղծ են հա-
վատ արմ ագրվ ած լրագր ողն եր ի համ ար»։ 

6-րդ հ ոդվ ած ի 7-րդ կ ետ ը ևս եր աշխ ավ որ ում է խտրակ ա-
նու թյան բաց առ ում ը։ «Հ ավ ատ արմ ագրվ ած բոլ որ լրագր ողն եր ի 
հա մար աշխ ատ անք ի պայմ անն եր ը պետք է լին են նրանց աշխ ա-
տ անք ին նպաստ ող և ոչ խտրակ ան` ողջ ամտ ությ ան սահմ անն ե-
րում»: Նշվ ում է նաև, որ լրատվ ությ ան միջ ոցն եր ի համ ար նախա-
տ ես ված տեղ եկ ատվ ությ ուն ը հավ ատ արմ ագրվ ած բոլ որ լրա գրող-
ն եր ին պետք է տրամ ադրվ ի միաժ ամ ան ակ, իսկ նախ ատ եսվ ող մի-
ջ ոց ա ռումն եր ի ճշգրիտ ժամ ան ակ ի և վ այր ի մաս ին նրանք պետք է 
տեղե  կ ացվ են դրանք սկսվել ուց առ աջ` ողջ ամիտ ժամկ ետ ում: 

Կ արգ ի 3-րդ կ ետ ում սահմ անվ ում է, որ պետ ակ ան մարմին ը 
որև է եղ ան ակ ով չպետք է իր ակ ան ացն ի հավ ատ արմ ագրվ ած 
լրագր ող ի մասն ագ իտ ակ ան գործ ուն եությ ան գրաքնն ությ ուն և 
պ ետք է հավ ատ արմ ագրվ ած բոլ որ լրագր ողն եր ի համ ար ապա-
հ ով ի ոչ խտրակ ան պայմ անն եր, տեղ եկ ատվ ությ ուն ը հավ ա-
տար մագրվ ած բոլ որ լրագր ողն եր ին տրամ ադր ի միաժ ամ ան ակ։ 
Նշվում է նաև, որ պետ ակ ան մարմին ը հավ ատ արմ ագրվ ած բո լոր 
լրա  գրող ն եր ին հնար ավ որ ինս շուտ տեղ եկ ացն ում է պետ ակ ան 
մարմն ի միջ ոց առ ումն եր ի ժամ ան ակ ի և անցկ ացմ ան վայր ի մաս ին։ 

Վ եր ոնշյ ալ դրույթն եր ը խիստ կարև որ գործն ակ ան նշան ա կու-
թյուն ուն են, քան ի որ պրակտ իկ այ ում բազմ աթ իվ են խտրակ ա ն ու-
թյ ան ամեն ատ արբ եր դրսևոր ումն եր ը. երբ ընդդ իմ ադ իր մամ ուլ ի 
ներկ այ աց ուց իչն եր ը դիտ ավ որյ ալ չեն տեղ եկ ացվ ում, հրավ իրվ ում 
այս կամ այն միջ ոց առմ ան ը, կամ նրանց մուտք ը պետ ակ ան մար-
մինն եր ան օր ին ակ ան որ են արգ ելվ ում է, նրանց համ ար ստեղծվ ում 
են ամեն ատ արբ եր տեխն իկ ակ ան խոչ ընդ ոտն եր։
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Հավատարմագրումիցզրկելու,   
հավատարմագրումըդադարեցնելուհիմքերըև
կարգը

Հ ավ ատ արմ ագր ումից զրկել ը նշան ակ ում է լրագր ող ի` տեղե-
կ ությ ուն ստան ալ ու իր ավ ունք ի սահմ ան ափ ակ ում։ Հ ետև աբ ար, 
սա պետք է տեղ ի ուն են ա բաց առ ապ ես օր ենք ով նախ ատ եսվ ած 
հիմք եր ով և կ արգ ով՝ սուբյ եկտ իվ և կ ամ այ ակ ան դրսևոր ումն եր ը 
բաց առ ել ու համ ար։ Կ արև որ է, որ օր ենք ով տրված լին են մերժմ ան 
և հ ավ ատ արմ ագր ումից զրկել ու բոլ որ սպառ իչ հիմք եր ը` կամ ա յա-
կ ան ությ ուն ը բաց առ ել ու համ ար։  

Նշ ենք, որ ո՛չ «Զ անգվ ած այ ին լրատվ ությ ան մաս ին» օր ենք ը և 
ո՛չ Կ արգ ը չեն կարգ ավ որ ում հավ ատ արմ ագր ումից զրկելու հարց ը։ 
Օր ին ակ՝ արդյ ո՞ք օր ենք ի և ս ույն կարգ ի դրույթն եր ը խախտ ել ը 
կար ող է հիմք լին ել լրագր ող ին հավ ատ արմ ագր ումից զրկել ու 
հա մար։ Չկ ա նաև եր աշխ իք, որ տվյալ մարմն ի գործ ուն եությ ան 
քննա դ ատ ությ ուն ը կամ ոչ ցանկ ալ ի հրապ ար ակ ում ը չեն կա րող 
դառ   նալ լրագր ող ին հավ ատ արմ ագր ումից զրկել ու հիմք։ Օր ենք ը 
նաև չի անդր ադ արձ ել այն խնդրին, որ հավ ատ արմ ագր ումից 
զրկել ը պետք է ժամ ան ակ ավ որ բնույթ կրի, կատ արվ ի միայն որ-
ոշ ակ ի ողջ ամիտ ժամկ ետ ով։ Այսպ իս ով, հավ ատ արմ ագր ումից 
զրկում չի կար ող կիր առվ ել, քան ի որ այն նախ ատ եսվ ած չէ օրեն -
քով։ «Զ անգվ ած այ ին լրատվ ությ ան մաս ին» օր ենք ը հավ ատ արմ ա-
գր ում ը դադ ար եցն ել ու միայն մեկ հիմք է նախ ատ ես ում. լրագր ող ի 
հավ ատ արմ ագր ում ը կար ող է դադ ար եցվ ել նրան հավ ատ արմ ա-
գրմ ան ներկ այ ացր ած լրատվ ակ ան գործ ուն եությ ուն իր ակ ան աց-
ն ող ի դիմ ում ով (6-րդ հ ոդվ ած, 5-րդ կ ետ)։ Թվ ում էր, թե օր ենք ով 
ներկ այ ացր ած հիմք եր ը պետք է սպառ իչ լին են, սակ այն Կ արգ ում 
ներկ այ ացվ ում են հավ ատ արմ ագր ում ը դադ ար եցն ել ու ևս 4 հիմք։ 
Դր անք են. 

1)  եթ ե լրագր ողն անգ ործ ուն ակ կամ սահմ ան ափ ակ գործ ու-
նակ է ճան աչվ ել դատ ակ ան կարգ ով, 

2)  եթ ե լրագր ող ը դատ ապ արտվ ել է դիտ ավ որյ ալ հանց ա-
գործ ությ ան համ ար, և նր ա դատվ ած ությ ուն ը մարվ ած կամ 
հանվ ած չէ, 

3)  նա տար ած ել է պետ ակ ան մարմն ի գործ ուն եությ ան մաս ին 
այնպ իս ի տեղ եկ ությ ունն եր, որ ոնք չեն համ ապ ատ ասխ ա նել 
իր ակ ան ությ ան ը, ինչ ը հաստ ատվ ել է դատ ար ան ի վճռով, 
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4)  դադ ար ել է գործ ել լրագր ող ին հավ ատ արմ ագրմ ան ներ-
կա յ ացր ած լրատվ ակ ան գործ ուն եությ ուն իր ակ ան ացն ող ը, 
և դ ադ ար եցվ ել է լրագր ող ի ներկ այ ացր ած լրատվ ությ ան  
բոլ որ միջ ոցն եր ի տար ած ում ը:

Լր ագր ող ի հավ ատ արմ ագրմ ան դադ ար եց ումն իր ակ ան աց-
վ ում է լրագր ողն եր ի հավ ատ արմ ագրմ ան մատյ ան ում համ ա-
պա տ ասխ ան գրառ ում կատ ար ել ու միջ ոց ով: Պ ետ ակ ան մարմն ի 
պատ ասխ ան ատ ուն լրագր ող ի հավ ատ արմ ագրմ ան դադ ար եց ման 
մաս ին մեկ օրյ ա ժամկ ետ ում գրությ ամբ հայտն ում է լրագր ող ին 
հավ ատ արմ ագրմ ան ներկ այ ացր ած լրատվ ակ ան գործ ուն եությ ուն 
իր ակ ան ացն ող ին: Այստ եղ կրկին բացթ ող ումն այն է, որ պետ ա-
կան մարմն ի գրությ ան մեջ պարտ ադ իր պետք է նշվի, թե որն է 
հավ ատ արմ ագր ում ը դադ ար եցն ել ու հիմք ը։ 

Կ արգ ում նաև չի նշվում՝ հավ ատ արմ ագր ում ը դադ ար ում 
է ժամ ան ակ ավ որ ապ ե՞ս, թե՞ ընդմիշտ։ Օր ին ակ՝ եթ ե լրագր ող ի 
դատվ ած ությ ուն ը մարվ ում է, կար ո՞ղ է նա հավ ատ արմ ագրվ ել։ 

Մերժմանբողոքարկումը

Եվ, վերջ ապ ես, օր ենք ը պետք է լրագր ող ին և լր ատվ ա -
միջոցին հնար ավ որ ությ ուն տա հավ ատ արմ ագրմ ան մերժմ ան 
կամ դա դա ր եցմ ան ցանկ աց ած դեպք բող ոք արկ ել։ Հ ավ ատ ար-
մ ա գրման Կ արգ ով անպ այմ ան պետք է նախ ատ եսվ ի մերժ ում ը 
անկ ախ մարմն ին բող ոք արկ ել ու մեխ ան իզմ։ Ս ակ այն թե՛ սա և թ ե՛ 
ընդհանր ապ ես բող ոք արկմ ան հնար ավ որ ությ ունն անտ եսվ ած են 
ԶԼ օր ենք ում և Կ արգ ում, ինչ ը վտանգ ում է խոսք ի ազ ատ ությ ան  
իր ավ ունք ը։ Այստ եղ ից բխում է, որ հավ ատ արմ ագրմ ան ան օր ի-
նակ ան մերժմ ան կամ դադ ար եցմ ան փաստ ը կար ող է բող ոք ար կ-
վ ել դատ ակ ան կարգ ով, սակ այն հայտն ի է, որ դատ ակ ան կարգ ով 
բող ոք արկմ ամբ հարց ի լուծ ում ը կար ող է բավ ակ ան ժամ ան ակ ա -
տար և ծ ախս ատ ար լին ել, մինչդ եռ լրագր ող ի աշխ ատ անք ը պա-
հան ջ ում է խնդրի ար ագ և օպ եր ատ իվ լուծ ում։ Ուստ ի անհր աժ եշտ 
է նախ ատ ես ել բող ոք արկմ ան արտ ադ ատ ակ ան մեխ ան իզմ։ 
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ՀԱՐՑ
ԼՍԱՐԱՆԻՆ

Ծ ան ոթ ան ալ տարբ եր պետ ակ ան մարմինն եր ի հավ ատար -
մագրմ ան կարգ եր ին և դր անք ուս ումն աս իր ել հավ ատ ար-
մագրմ ան միջ ազգ այ ին չափ ան իշն եր ի համ ատ եքստ ում։  
Քն ն ար կ ել գործ ող կարգ եր ի թեր ությ ունն եր ը և մշ ակ ել կոնկր ետ 
առ աջ արկն եր դրանք բար ել ավ ել ու նպատ ակ ով։ 
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ԶԼՄ-ներ ի ֆին անս ակ ան թափ անց իկ ությ ունն ու հաշվ ետվո -
ղակ ան ությ ուն ը առ աջ ան այ ին նշան ակ ությ ուն ուն են այս օր։ 
Թ ափան ց իկ ությ ուն ը ժող ովրդ ավ ար ակ ան մեդ իա համ ակ արգ ի 
առ անցք այ ին բաղ ադր իչն է։ Այն մեդ իան եր ի հանդ եպ հանր ա յ ին 
վստահ ությ ան բարձր ացմ ան կար և որ նախ ապ այմ ան է։ Թ ա փ ան-
ց իկ ությ ուն ը նաև նպաստ ում է մամ ուլ ի պատ ասխ ան ատվ ությ ան 
բարձր ացմ ան ը և պատ ասխ ան ատ ու խոսք ի տար ած ման ը։  Կ ար ծում 
եմ՝ ԶԼՄ-ներ ի թափ անց իկ ությ ան հարց ը պետք է անհ անգստաց ն ի 
բոլ որ մեդ իան եր ին, հաշվ ի առն ել ով ԶԼՄ-ներ ի հանդ եպ վստա հու-
թյ ան համ ընդհ ան ուր անկ ում ը և ապ ատ եղ եկ ատվ ությ ան գրոհ ը, 
որ ից դժգոհ ում են բոլ որ ը՝ և՛ լրագր ողն երը, և՛ կառ ավ ա րությ ուն ը, և՛ 
հաս ար ակ ությ ուն ը։ 

ԵԽ նախ ար արն եր ի խորհ ուրդ ը 2018թվակ ան ին ընդ ուն ել է 
հատ ուկ հանձն ար ար ակ ան մեդ իա թափ անց իկ ությ ան  վեր աբ եր-
յ ալ։  Մ ասն ավ որ ապ ես, Եխ հանձն ար ար ակ ան ը նշում է, որ պետ ու-
թյ ունն եր ը պետք է խթան են ԶԼՄ-ներ ի թափ անց իկ ությ ան ռեժ իմ ը, 
որն ապ ահ ով ում է լրատվ ամիջ ոցն եր ի իր ակ ան սեփ ակ ան ատ ե-
րեր ի, ինչպ ես նաև բոլ որ այն շահ եր ի մաս ին ճշգրիտ, արդ իակ ան 
տեղ եկ ությ ունն եր ստան ալ ու՝ հաս ար ակ ությ ան իր ավ ունք ի իր ա-
ցում ը, որ ոնք կար ող են ազդ ել մեդ իայ ում ռազմ ավ ար ակ ան որ ո-
շումն եր ի կայ ացմ ան վրա։ 

Այս տեղ եկ ատվ ությ ունն անհր աժ եշտ է նաև լրատվ ամիջոց -
ներ ի կարգ ավ որ ող և այլ համ ապ ատ ասխ ան մարմինն եր ի  
համ ար, որպ եսզ ի կար ող ան ան կայացնել տեղ եկ ացվ ած և հիմ-
նավ որ որ ոշ ումն եր։ Այն նաև հնար ավ որ ությ ուն է տալ իս հաս ա-

 Մ ԵԴ ԻԱՆ ԵՐ Ի ՖԻՆ ԱՆՍ ԱԿ ԱՆ     
ԹԱՓ ԱՆՑ ԻԿ ՈՒԹՅ ԱՆ      
ԻՐ ԱՎ ԱԿ ԱՆ ԿԱՐԳ ԱՎ ՈՐ ՈՒՄ Ը
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րակ ությ ան ը վերլ ուծ ել և գնահ ատ ել լրատվ ամիջ ոցն եր ի տար ա-
ծած տեղ եկ ատվ ությ ուն ը, գաղ ափ արն եր ը և կարծ իքն եր ը: Հ աս ա-
րակ ությ ունն իր ավ ունք ուն ի իմ ան ալ, թե ով է ֆին անս ավ որ ում այս 
կամ այն լրատվ ամիջ ոց ը։

Հ աշվ ի առն ել ով, որ ԶԼՄ-ներ ի առ անցք այ ին խնդիր ը իշխա  -
նությ ունն եր ին պատ ասխ ան ատ ու դարձն ելն է, ուստ ի քաղ աք ա-
կ ան կուս ակց ությ ունն եր ի կամ քաղ աք ակ ան ությ ան մեջ ակտ իվ 
ներգր ավվ ած անձ անց կողմից լրատվ ամիջ ոցն եր ի սեփ ակ ան ա-
տիր ությ ուն ը նույնպ ես պետք է ենթ արկվ ի ստուգ ումն եր ի և հավ ա-
ս ար ակշռմ ան: 

ԵԽ հանձն ար ակ ակ ան ը հատ ուկ պարտ ավ որ ությ ուն է սահ  մա-
ն ում մեդ իան եր ի համ ար հրապ ար ակ ել իր ենց իր ակ ան սեփ ա կ ա-
նատ եր եր ի և ֆին անս ակ ան աղբյ ուրն եր ի մաս ին տվյալն եր ը՝ այս-
պ իս ով պատ ասխ ան ատ ու լին ել ով հանր ությ ան առջ և։ Հ անձ նա-
ր ար ակ ան ը նշում է տեղ եկ ությ ունն եր ի այն նվազ ագ ույն ծա վալ ը, 
որ ը պետք է պարտ ադ իր հրապ ար ակվի մեդ իան եր ի կողմից։ Ի 
թիվս այլն ի նշել ով նաև ուղղ ակ ի սեփ ակ ան ատ եր եր ի ան ունն երն ու 
կոնտ ակտ այ ին տվյալն եր ը, մասն ավ որ ապ ես այն բաժն ետ ե րեր ի, 
որ ոնք տվյալ բիզն ես ում ուն են 5 և ավ ել ի տոկ ոս մասն ա կցու թյուն։ 
Ինչպ ես նաև, պարտ ակ ան ությ ուն է սահմ ան ում հրապ ար ակ ել  
իր ակ ան սեփ ակ ան ատ եր եր ի ան ունն երն ու կոնտ ակտ այ ին 
տվյալն եր ը։ 

ԶԼ մաս ին ՀՀ օր ենք ի 12 հոդվ ած ի համ աձ այն՝ լրատվ ակ ան 
գործ ուն եությ ուն իր ակ ան ացն ող ը, մինչև ընթ աց իկ տարվ ա մարտ ի 
եր ես ունմեկ ը ներ առյ ալ, պարտ ավ որ է լրատվ ությ ան միջ ոց ի հեր-
թ ակ ան թող արկմ ան մեջ «Տ ար եկ ան հաշվ ետվ ությ ուն» վերն ագր ի 
ներք ո հրապ ար ակ ել նախ որդ տարվ ա ֆին անս ակ ան հաշվ   ե տվու-
թյ ուն ը` կապվ ած տվյալ լրատվ ությ ան միջ ոց ին առնչվ ող գործու-
նեությ ան հետ` նշել ով համ ախ առն եկ ամտ ի և դր ա կազմ ում 
նվիրա տվ ությ ունն եր ի մասն աբ աժն ի չափ եր ը:

Թ եև կարև որ եր աշխ իք է ապ ահով ում այս դրույթ ը՝ ուղղ ված 
մեդ իան եր ի թափ անց իկ աշխ ատ անք ի ապ ահ ովմ ան ը, սակ այն 
այն չի կար ող համ արվ ել լիարժ եք մեդ իան եր ի իր ակ ան տեր ե-
ր ին բա ցա հ այ տ ել ու նպատ ակ ով։ Կ արծ ում ենք, անհր աժ եշտ է 
նաև Զ անգվ ած այ ին լրատվ ությ ան մաս ին ՀՀ օր ենք ում սահմ ա նել 
մեդ իան եր ի պարտ ակ ան ությ ուն ը իր ակ ան սեփ ակ ան ատ եր եր ի 
տվյալն եր ը հայտ ար ար ագր ել ու, ինչպ ես նաև ապ ահ ով ել ու ֆին ան-
ս ակ ան աղբյ ուն եր ի թափ անց իկ ությ ուն ը։
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ԵԽ հանձն ար ար ակ ան ի համ աձ այն՝ ցանկ աց ած ֆիզ իկ ակ ան 
անձ, ով ի վերջ ո տիր ապ ետ ում կամ վեր ահսկ ում է լրատվ ամիջ ոց ի 
բաժն ետ ոմս եր ը, ինչ ը հնար ավ որ ությ ուն է տալ իս նրանց ան ուղ  ղա -
կի որ են վեր ահսկ ել կամ ազդ եց ությ ուն ուն են ալ ԶԼՄ-ներ ի գոր-
ծուն եությ ան և ռազմ ավ ար ակ ան որ ոշ ումն եր ի կայ ացմ ան վրա: 

ՀՀ օր ենսդր ությ ամբ իր ակ ան սեփ ակ ան ատ եր հասկ աց ությ ան 
սահմ ան ում ը հետ ևյ ալն է. 

Իր ակ ան սեփ ակ ան ատ եր՝ ֆիզ իկ ակ ան անձ, որ ը՝
ա.  առ անձ ին կամ փոխկ ապ ակցվ ած անձ ի հետ համ ատ եղ 

վեր ահսկ ում կամ տիր ապ ետ ում է իր ավ աբ ան ակ ան անձ ի 
կան ոն ադր ակ ան (բաժն եհ ավ աք) կապ իտ ալ ի առնվ ազն 10 
տոկ ոս ը,

բ.  վեր ահսկ ում է իր ավ աբ ան ակ ան անձ ին կան ոն ադր ակ ան 
(բաժն եհ ավ աք) կապ իտ ալ ում մասն ակց ությ ուն ուն են ալ ու 
փաստ ի ուժ ով՝ արտ ոնյ ալ բաժն ետ ոմս եր ի կամ մեկ ձայն-
ից ավ ել ի ձայն ի իր ավ ունք տվող քվեարկ ող բաժն ետ ոմս եր ի 
միջ ոց ով,

գ.  ստան ում է իր ավ աբ ան ակ ան անձ ի տար եկ ան հաս ույթ ի 
առնվ ազն 15 տոկ ոս ը,

դ.  իր ավ աս ու է նշան ակ ել ու կամ ազ ատ ել ու իր ավ աբ ան ակ ան 
անձ ի կառ ավ արմ ան մարմինն եր ում ընդգրկվ ած անձ անց,

ե.  իր ավ աբ ան ակ ան անձ ի կառ ավ արմ ան մարմինն եր ում ընդգրկ-
վ ած չլին ել ով՝ հնար ավ որ ությ ուն ուն ի ազդ ել ու իր ա  վ ա  բ ան ա-
կան անձ ի կառ ավ արմ ան վրա, վեր ահսկ ել ու կառա վ ար ում ը 
կամ իր ավ աբ ան ակ ան անձ ի գործ ուն եությ ուն ը կամ իր ա-
վաս ու է կանխ որ ոշ ել ու իր ավ աբ ան ակ ան անձ ի որ ոշ ումն երն 
այլ միջ ոցն եր ով, (ներ առյ ալ՝  հավ ատ արմ ագր այ ին կառ ա-
վարմ ան պայմ ան ագր ի, համ ատ եղ գործ ուն եությ ան պայ-
ման ագր ի, օպց իոն ի պայմ ան ագր ի, բաժն ետ ոմս եր ի (բաժնե-
մ աս եր ի) փոխ արկվ ող պարտք ի տրամ ադրմ ան պայմ ան ա-
գր ի  և այլ միջ ոցն եր ով):

Ս ույն կետ ով սահմ անվ ած հիմք եր ով իր ավ աբ ան ակ ան անձ ին 
տիր ապ ետ ել ու, վեր ահսկ ել ու կամ եկ ամ ուտ ստան ալ ու դեպք եր ում 
քաղ աք ակ ան ազդ եց ությ ուն ուն եց ող անձ ը համ արվ ում է իր ակ ան 
սեփ ակ ան ատ եր՝ անկ ախ հսկող ությ ան, մասն ակց ությ ան և եկ ամտ ի 
չափ ից:

Բ աց կառ ավ արմ ան գործ ընկ եր ությ ան շրջան ակ ում ընդ ու-
նած ՀՀ կառ ավ ար ությ ան գործ ող ությ ունն եր ի 4-րդ ծր ագ իր ը, որն  
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ընդ ունվ ել է 2018թվակ ան ի նոյ եմբ եր ին, ներ առ ում է հատ ուկ 
հանձնա ռ ությ ուն, որ ով կառ ավ ար ությ ուն ը ստանձն ել է պարտ ա-
վ որ ությ ուն ապ ահ ով ել բիզն ես ի բոլ որ ճյուղ եր ի իր ակ ան սեփ ա-
կան ատ եր եր ի հրապ ար ակ այն ությ ուն ը հանր այ ին բաց ռեգ իստր ի 
ստեղծմ ան միջ ոց ով։  2019թ. ապր իլ ի 23-ին ՀՀ Ազգ այ ին ժող ո-
վ ը միաձ այն ընդ ուն եց իր ակ ան սեփ ակ ան ատ եր եր ի ռեեստր ի 
ստեղծմ անն ուղղվ ած օր ենսդր ակ ան փաթ եթ ը։ 

Շ ատ կար և որ է, որ և՛ հանձն առ ությ ուն ը, և՛ օր ենսդր ակ ան կար-
գ ա վ որ ումն եր ը վեր աբ եր ել ի են բիզն ես ի բոլ որ ճյուղ եր ին՝ առ անց 
բաց առ ությ ան։ «Իր ավ աբ ան ակ ան անձ անց պետ ակ ան գրանցմ ան, 
իր ավ աբ ան ակ ան անձ անց առ անձն ացվ ած ստոր աբ աժ ան ումն եր ի, 
հիմն արկն եր ի և անհ ատ ձեռն արկ ատ եր եր ի պետ ակ ան հաշվ առ-
ման մաս ին » ՀՀ օր ենք ում լրաց ումն եր կատ ար ել ու մաս ին ՀՀ օրենքն 
այսպ իս ով լիով ին կիր առ ել ի է մեդ իա դաշտ ի նկատմ ամբ՝ իր ակ ան 
սեփ ակ ան ատ եր եր ի ինստ իտ ուտ ի ներդրմ ան մաս ով, քան ի որ այս 
օր ենք ը վեր աբ եր ում է բոլ որ իր ավ աբ ան ակ ան անձ անց և ըստ գոր-
ծ ուն եությ ան ոլ որտն եր ի առ անձն ահ ատկ ությ ուն չի նախ ատ ես ում։

Մ եդ իան եր ի իր ակ ան տեր եր ի թափ անց իկ ությ ան ապ ահ ով-
ման նպատ ակ ով անհր աժ եշտ է հստակ եցն ել հետ ևյ ալ հարց եր ը։ 

Տվյ ալն եր ի իսկ ությ ուն և ճշրգրտությ ուն. անհր աժ եշտ է  
ապ ահ ով ել հայտ ար ար ագր ած տեղ եկ ությ ունն եր ի ճշգրտությ ուն ը և 
լ իարժ եք ությ ուն ը։ Այս նպատ ակ ով անհր աժ եշտ է ներդն ել ստուգ-
մ ան գործ ուն մեխ ան իզմ, որն ամեն ակ ար և որ և սկզբունք այ ին 
հարց եր ից է ոչ միայն Հ այ աստ ան ում, այլ և ողջ աշխ արհ ում։ Կ ար-
ծում եմ՝ ստուգմ ան լավ ագ ույն մեխ ան իզմ ը պետք է լին ի հանր այ ին 
վեր ահսկ ող ությ ուն ը՝ լրագր ողն երն ու քաղ աք աց իակ ան հաս ա ր ա-
կ ությ ան մյուս խմբեր ը պետք է պարբ եր աբ ար մշտադ իտ արկմ ան 
ենթ արկ են հայտ ար ար ագրվ ած կազմ ակ երպ ությ ունն եր ին: 

Առկ ա մարտ ահր ավ երն եր ից է անհ անգստ ությ ուն ը, որ իր ա-
կան սեփ ակ ան ատ եր եր ի բաց ահ այտ ում ը կար ող է սպառն ալ պո-
տեն ց իալ ֆին ան սավ որ ողն եր ին, ովքեր գուց ե ձեռնպ ահ մնան 
ֆին անս ավ որ ում ը շար ուն ակ ել ուց հրապ ար ակ այն ությ ան նման 
նախ աձ եռն ությ ան արդյ ունք ում։ 

Այս հարց ին շաղկ ապվ ող մյուս մարտ ահր ավ եր ը որ ոշ լրատվա  -
միջ ոցն եր ի կողմից դրսև որվ ող հակ ազդ եց ությ ունն է, որ ը պայ-
մ ա նավ որվ ած է իր ենց ֆինանս ավ որ ողն եր ի աջ ակց ությ ուն ից 
զրկվելու մտավ ախ ությ ամբ։ Այս խնդիրն եր ը մամ ուլ ին կար ող են 
սպառն ալ գործ ընթ աց ի միայն առ աջ ին փուլ ում, մինչդ եռ հետ ա-
գայ ում կներգր ավվ են առ ավ ել վստահ ել ի, կայ ուն և մեծ ռես ուրս-
ներ տնօր ին ող միջ ազգ այ ին ներդր ողն եր, որ ոնց համ ար առ աջն ա-
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յին ը հենց կազմ ակ երպ ությ ան ֆինանս ակ ան թափ անց իկ ությ ունն 
է և արդ ար մրցակց այ ին պայմ անն եր ում գործ ող բիզն ես ը։

Պ ատ ասխ ան ատվ ությ ան հարց ը ևս առ անցք այ ին է։ Կ եղծ 
տվյալն եր հայտ ար ար ագր ել ը կամ հայտ ար ար ագ իր չներկ այ աց-
նել ը պետք է առ աջ բեր ի պատ ասխ ան ատվ ությ ուն։ Լ ից ենզ ավ որ-
վ ող հեռ ուս տ առ ադ իոընկ եր ությ ունն եր ի պար ագ այ ում լավ ա գույն 
մեխ ան իզմ ը կլին ի լից ենզ իան կաս եցն ել ը, իսկ կրկնել ու դեպ-
քում՝ լից ենզ իայ ից զրկել ը։ Նմ ան ատ իպ իր ավ ակ ան կարգ ավ ո-
ր ում անհր աժ եշտ է նախ ատ ես ել նաև «Տեսալսողական մեդիայի 
մասին» ՀՀ օր ենք ում՝ լից ենզ իայ ի կաս եցմ ան կամ դադ ար եցմ ան 
հիմք եր ում հավ ել ել ով նաև իր ակ ան սեփ ակ ան ատ եր եր ի  մաս ին 
հայտ ար ար ագ իր չներկ այ ացն ել ը կամ կեղծ տվյալն եր ներկա յ աց-
նել ը որպ ես լից ենզ իայ ի գործ ող ությ ան դադ ար եցմ ան կամ կա սեց-
մ ան հիմք, եթ ե չեն կատ արվ ում հեռ ուստ առ ադ իոընկ եր ու թյուն -
ներ ի իր ակ ան սեփ ակ ան ատ եր եր ի և դր անց փոփ ոխմ ան վեր ա-
բ երյ ալ համ ապ ատ ասխ ան տեղ եկ ատվ ությ ունը՝ լիազ որ մարմին 
ներկ այ ացն ել ու պարտ ակ ան ությ ուն ը։ 

Վ եր ահսկ ող ությ ուն ը ևս առ անցք այ ին հարց է։ Պ ետ ակ ան 
վեր ահսկ ող ությ ան ցանկ աց ած փորձ ի վերջ ո կար ող է պար ուն ա կել 
միջ ամտ ությ ան ռիսկ։ Վ եր ահսկ ող ակ ան դեր կար ող է ստանձ նել 
քաղ աք աց իակ ան հաս ար ակ ությ ուն ը, քան ի որ վեր ահսկ ող ությ ան 
բաց ակ այ ությ ունն այս ոլ որտ ում կար ող է հանգ եցն ել ձև ակ ան ու-
թյան, և ի վերջ ո, գործ ընթ աց ի ձախ ողմ ան։ 

ՀԱՐՑԵՐ
ԼՍԱՐԱՆԻՆ

1.  Ինչ ու՞ է կարև որ մեդ իան եր ի իր ակ ան սեփ ակ ան ատ եր եր ի և 
ֆին անս ակ ան աղբյ ուրն եր ի թափ աց իկ ությ ուն ը։

2.  Ոչ լիարժ եք կամ կեղծ տվյալն եր հայտ ար ար ագր ել ու դեպ-
քում ո՞ր պատ ասխ ան ատվ ությ ունն եք համ ար ում համ աչ ափ՝  
իր ավ ակ ան, թե էթ իկ ակ ան։
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Դա տա կան քննութ յան հրա պա րա կայ նութ յու նը ար դա րա դա-
տութ յան կա րևոր սկզբունք նե րից է: Լ րագ րող նե րը դա տա րա նի 
դահ լի ճում հե տևում են ար դա րա դա տութ յան ի րա կա նաց մա նը, 
հա սա րա կութ յա նը տե ղե կաց նում դա տա կան գոր ծե րի քննու թյան 
արդ յու նա վե տութ յան կամ թե րութ յուն նե րի մա սին՝ այս պի սով  
կա տա րե լով ար դա րա դա տութ յու նը հսկո ղի դեր։ 

Եվ րո պա յի խորհր դի նա խա րար նե րի կո մի տեի՝ «Լ րատ վա-
մի ջոց նե րի կող մից քրեա կան դա տա վա րութ յան վե րա բեր յալ տե-
ղե  կատ վութ յուն հա ղոր դե լու մա սին» 200313 Հանձ նա րա րա կա-
նում նշվում են քրեա կան գոր ծե րով դա տաքն նութ յան վե րա բեր-
յալ լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից տե ղե կատ վութ յուն հա ղոր դե լու 
սկզբունք նե րը։ Որ պես ա ռա ջին սկզբունք է նշվում լրատ վա մի ջոց-
նե րով հան րութ յան ի րա զե կու մը.

« Հան րութ յու նը պետք է հնա րա վո րութ յուն ու նե նա լրատ վա-
մի ջոց նե րով տե ղե կատ վութ յուն ստա նալ դա տա կան և ի րա վա-
պահ մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան մա սին: Ըստ այդմ,  լրագ րող-
նե րը պետք է հնա րա վո րութ յուն ու նե նան ա զա տո րեն լու սա բա-
նե լու և մեկ նա բա նե լու քրեա կան դա տա վա րութ յան գոր ծըն թա ցը` 
են թարկ վե լով միայն ներ քո հիշ յալ սկզբունք նե րով նա խա տես ված 
սահ մա նա փա կումնե րին»։

Դա տա կան հա մա կար գի լու սա բան ման և հսկո ղութ յան ի րենց 
դե րը պատ շաճ և ար հես տա վարժ կա տա րե լու հա մար լրագ րող նե-
րը պետք է ի մա նան ի րենց ի րա վունք ներն ու պար տա կա նութ յուն-
նե րը։ Խն դիրն իր սահ մա նադ րա կան կար գա վո րումն է ստա ցել ՀՀ 
Սահ մա նադ րութ յան 61 և 63 հոդ ված նե րում. « Յու րա քանչ յուր ոք ու-
նի իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի արդ յու նա վետ դա տա-

ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ     
ԼՈՒ ՍԱ ԲԱՆ ՄԱՆ ԿԱՐ ԳԸ  
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կան պաշտ պա նութ յան ի րա վունք»: « Յու րա քանչ յուր ոք ու նի ան-
կախ և  ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա-
պա րա կա յին և  ող ջա միտ ժամ կե տում քննութ յան ի րա վունք»:  

ՀՀ Դա տա կան օ րենսգր քի 11 հոդ վա ծը սահ մա նում է դա տա-
կան վա րույ թի հրա պա րա կայ նութ յու նը. « Դա տա կան նիս տե րը 
դռնբաց են»:

Հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա կան նիս տին ներ կա 
անձն ու նի սղագ րութ յուն և ձայ նագ րութ յուն կա տա րե լու ի րա վունք: 
Միա ժա մա նակ, 5-րդ կե տը սահ մա նում է, որ   դա տա կան նիս տում 
լու սան կա րե լը, տե սա ձայ նագ րե լը կամ դա տա կան նիս տը հե ռար-
ձա կելն ի րա կա նաց վում են օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և 
կար գով՝ դա տա րա նի ո րոշ մամբ: 

Դա տա կան քննութ յան լու սա բան ման և հրա պա րա կայ նու թյան 
հար ցը կար գա վոր վում է նաև ՀՀ Ք րեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քի 16  և ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 114 հոդ ված նե-
րով։ 

Հա մա ձայն Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 114 հոդ վա ծի՝ « Կար-
գը դա տա կան նիս տում» 8-րդ և 9-րդ մա սե րի՝ 

«8.  Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք և դռն բաց դա տա կան նիս-
տին ներ կա ներն (նե րառ յալ լրագ րող նե րը՝ Ծ.Հ.) ա ռանց 
դա տա րա նի թույլտ վութ յան ի րա վունք ու նեն կա տա րե լու 
գրա ռումներ, սղագ րութ յուն և ձայ նագ րութ յուն:

9.  Դա տա կան նիս տի կամ դրա մի մա սի կի նո- և լու սան կա րա-
հա նու մը, տե սա ձայ նագ րու մը, ինչ պես նաև հե ռար ձա կու մը 
ռա դիո յով, հե ռուս տա տե սութ յամբ կամ հե ռա հա ղոր դա կ ցու-
թ յան կա պի այլ մի ջո ցով կա տար վում են դա տա կան նիս տի 
բա ցու մից հե տո գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հայտ նած հա-
մա ձայ նութ յամբ և դա տա րա նի թույլտ վութ յամբ»:

Հոդ վա ծից ե րևում է, որ քա ղա քա ցիա կան գոր ծեր լու սա բա-
նող լրագ րող նե րը կա րիք չու նեն նիս տը նա խա գա հո ղից ստա նալ 
հա տուկ թույլտ վութ յուն նիս տը ձայ նագ րե լու կամ սղագ րութ յուն-
գրա ռումներ կա տա րե լու հա մար։ Դա կա րող են ա նել ա ռանց 
թույլտ վութ յան, մինչ դեռ, ե թե ցան կա նում են կա տա րել նաև լու-
սան կա րա հա նում կամ տե սագ րում, ա պա այս դեպ քում լրագ րո ղը 
պետք է նիս տը նա խա գա հո ղից թույլտ վութ յուն ստա նա։ Վեր ջինս 
ո րո շու մը կա յաց նում է կող մե րի հա մա ձայ նութ յան հի ման վրա։ Այ-
սինքն, ե թե կող մե րից մե կը ա ռար կու մ է տե սագր մա նը կամ լու-
սան կա րա հան մա նը, նիս տը նա խա գա հո ղը մեր ժում է լրագ րո ղի 
խնդրան քը։ Ն շենք նաև, որ ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
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թ յան օ րենսգր քի 114 հոդ վա ծում առ կա է մի թե րութ յուն. ե թե հաս-
կա նա լի է, որ տե սան կա րա հա նու մը կա րող է թույ լատ րե լի լի նել 
դա տա րա նի հա յե ցո ղութ յամբ, ա պա միան գա մայն ա նըն դու նե լի և 
անտ րա մա բա նա կան է ար դեն նկա րա հան ված նյու թի հե ռար ձա-
կու մը ռա դիո յով կամ հե ռուս տա տե սութ յամբ դա տա րա նի կող մից 
ար գել վե լու հնա րա վո րութ յու նը, որ տա լիս է օ րեն քի այս նոր մը: 

Ք րեա կան գոր ծե րի լու սա բան ման հար ցը մա սամբ է կար գա վոր-
ված օ րենսդ րութ յամբ։ ՀՀ Ք րեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 
16 հոդ վա ծը սահ մա նում է քրեա կան գոր ծե րի դա տա կան քննութ յան 
դռնբա ցութ յան և հ րա պա րա կայ նութ յան սկզբուն քը։ 

Նիս տը դռնբաց անց կաց նե լու դեպ քում լրագ րող նե րը կա րող 
են ներ կա գտնվել նիս տին, կա տա րել գրա ռումներ, սղագ րու թյուն-
ներ, ձայ նագ րութ յուն։ Լու սան կա րա հա նում և տե սագ րութ յուն կա-
րե լի է կա տա րել միայն նիս տը նա խա գա հո ղի թույլտ վութ յամբ։ 
Ն շենք նաև, որ քրեա կան գոր ծե րի դա տաքն նութ յան ժա մա նակ 
կող մե րի հա մա ձայ նութ յունն այս տեղ պար տա դիր պայ ման չէ։  

Վե րոնշ յալ Հանձ նա րա րա կա նի չոր րորդ սկզբուն քի հա մա-
ձայն՝ ե թե լրագ րող նե րը դա տա կան և ի րա վա պահ մար մին նե րից 
օ րի նա կան ճա նա պար հով տե ղե կութ յուն են ձեռք բե րել ըն թաց քի 
մեջ գտնվող քրեա կան գոր ծի վե րա բեր յալ,  այդ մար մի նե րը պետք 
է ա ռանց խտրա կա նութ յան նույն տե ղե կատ վութ յու նը հա սա նե լի 
դարձ նեն բո լոր այն լրագ րող նե րի հա մար,  ո րոնք նույն տե ղե կա-
տ վութ յան հա մար ար դեն դի մել են կամ դի մում են: Սա նշա նա կում 
է` տե ղե կատ վութ յան տրա մադր ման գոր ծում խտրա կա նութ յու նը 
բա ցառ վում է՝ ան կախ լրատ վա մի ջո ցի ուղղ վա ծութ յու նից, դիր քո-
րո շու մից կամ լրագ րո ղի ան ձից։

Եվ րա խորհր դի հանձ նա րա րա կա նի 12-14 սկզբունք նե րը վերա -
բե րում են դա տաքն նութ յա նը լրագ րող նե րի մաս նակ ցութ յանն 
ու լու սա բան ման կար գին։ Այս պես, 12-րդ սկզ բուն քի հա մա ձայն՝ 
«Լ րագ րող նե րին պետք է թու լատր վի ներ կա լի նել բաց դա տա-
կան լսումնե րին և դա տավ ճիռ նե րի հրա պա րա կա յին ըն թերց մա նը 
ա ռանց խտրա կա նութ յան և ա ռանց նախ նա կան հա վա տար մա-
գրման պա հան ջի»: 13-րդ սկզ բուն քը նշում է, որ դա տա կան նիս-
տե րի դահ լիճ նե րում անհ րա ժեշտ քա նա կով նստե լա տե ղեր պետք 
է տրա մադր վեն լրագ րող նե րին հա մա պա տաս խան պա հան ջի  
հա մա ձայն. ա ռանց այդ պի սով սահ մա նա փա կե լու հան րութ յան 
ներ կա յութ յու նը:
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ՀՀ օ րենսդ րութ յու նը դռնբաց դա տա վա րութ յան սկզբուն քը 
ամ րագ րե լու հետ մեկ տեղ սահ մա նում է նաև այն դեպ քե րը, երբ 
դա տա կան քննութ յու նը պետք է անց կաց վի դռնփակ: 

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 63 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա-
տա կան վա րույ թը կամ դրա մի մա սը, օ րեն քով սահ ման ված դեպ քերում 
և կար գով, դա տա րա նի ո րոշ մամբ կա րող է անց կաց վել դռնփակ`  
վա րույ թի մաս նա կից նե րի մաս նա վոր կյան քի, ան չա փա հաս նե րի կամ 
ար դա րա դա տութ յան շա հե րի, ինչ պես նաև պե տա կան անվ տան գու-
թյան, հա սա րա կա կան կար գի կամ բա րո յա կա նութ յան պաշտ պա նու-
թ յան նպա տա կով:

ՀՀ Դա տա կան օ րենսգր քի 11 հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա տա կան 
վա րույ թը կամ դրա մի մասն օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում 
և կար գով դա տա րա նի ո րոշ մամբ կա րող է անց կաց վել դռնփակ` 
վարույ թի մաս նա կից նե րի մաս նա վոր կյան քի, ան չա փա հաս նե րի 
կամ ար դա րա դա տութ յան շա հե րի, ինչ պես նաև պե տա կան ան-
վ տան գութ յան, հա սա րա կա կան կար գի կամ բա րո յա կա նութ յան 
պաշտ պա նութ յան նպա տա կով:

ՀՀ Ք րեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 16 հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սը նշում է, թե կոնկ րետ որ դեպ քե րում կա րող է նիստն ան ց-
կաց վել դռնփակ՝ քրեա կան դա տա վա րութ յա նը մաս նակ ցող ան-
ձանց մաս նա վոր կյան քի, պատ վի և  ար ժա նա պատ վութ յան, ան-
չա փա հաս նե րի կամ ար դա րա դա տութ յան շա հե րի, ինչ պես նաև 
պե տա կան անվ տան գութ յան, հա սա րա կա կան կար գի կամ բա րո-
յա կա նութ յան, վա րույ թի մաս նա կից նե րի կամ նրանց մեր ձա վոր 
ազ գա կան նե րի պաշտ պա նութ յան նպա տա կով դա տա րա նը դա-
տա վա րութ յան մաս նա կից նե րի միջ նոր դութ յամբ կամ իր նա խա-
ձեռ նու թյամբ գոր ծը կամ դրա մի մա սը կա րող է քննել դռնփակ 
դա տա կան նիս տում: 

Դռն փակ անց կաց ված նիս տում կա յաց ված դա տա կան ակ տի 
եզ րա փա կիչ մա սը հրա պա րակ վում է՝ նե րառ յալ դա տա լեք սում, 
բա ցա ռութ յամբ այն դեպ քե րի, երբ այն պա րու նա կում է օ րեն քով 
պահ պան վող գաղտ նիք։

Դռն փակ նիս տեր անց կաց նե լու հիմ քե րը նշվում են Քա ղա-
քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին 
դաշ նագ րի 14 հոդ վա ծի 1-ին մա սում. « Մա մու լի և հա սա րա կութ յան 
մուտ քը կա րող է ար գել վել ողջ դա տա վա րութ յան ըն թաց քում կամ 
դրա մի մա սում ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յան մեջ բա րո-
յա կա նութ յան, հա սա րա կա կան կար գի կամ ազ գա յին անվ տան-
գութ յան նկա տա ռումնե րով և/կամ երբ այդ են պա հան ջում կող մե-
րի անձ նա կան կյան քի շա հե րը, կամ երբ, դա տա վո րի կար ծի քով, 
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այն խիստ անհ րա ժեշտ է հա տուկ հան գա մանք նե րում, երբ հրա-
պա րա կայ նութ յու նը կա րող է ազ դել ար դա րա դա տութ յան վրա»: 
Սկ բունքն ամ րագր վում է նաև Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմնա կան 
ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան Եվ րո պա կան հա մա ձայ նա-
գրի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում:

ՀՀ Ք րեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 16 հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի հա մա ձայն` քրեա կան դա տա վա րութ յա նը մաս նակ ցող  
ան ձանց մաս նա վոր կյան քի, պատ վի և  ար ժա նա պատ վութ յան, 
ան չա փա հաս նե րի կամ ար դա րա դա տութ յան շա հե րի, ինչ պես նաև 
պե տա կան անվ տան գութ յան, հա սա րա կա կան կար գի կամ բա րո-
յա կա նութ յան, վա րույ թի մաս նա կից նե րի կամ նրանց մեր ձա վոր 
ազ գա կան նե րի պաշտ պա նութ յան նպա տա կով դա տա րա նը դա-
տա վա րութ յան մաս նա կից նե րի միջ նոր դութ յամբ կամ իր նա խա-
ձեռ նութ յամբ գոր ծը կամ դրա մի մա սը կա րող է քննել դռնփակ 
դա տա կան նիս տում: Դա տա րա նը դռնփակ դա տա կան նիս տում 
քննութ յուն ի րա կա նաց նում է նաև սույն օ րենսգր քով նա խա տես-
ված այլ դեպ քե րում։

ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 17 հոդ-
վա ծը սահ մա նում է. դա տա վա րութ յան մաս նա կից նե րի մաս նա վոր 
կյան քի, նե րառ յալ` առևտ րա յին գաղտ նի քի, ան չա փա հաս նե րի 
կամ ար դա րա դա տութ յան շա հե րի, ինչ պես նաև պե տա կան ան-
վ տան գութ յան, հա սա րա կա կան կար գի կամ բա րո յա կա նութ յան 
պաշտ պա նութ յան նպա տա կով դա տա րա նը գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձի միջ նոր դութ յամբ կամ իր նա խա ձեռ նութ յամբ գոր ծը կամ 
դրա մի մա սը կա րող է քննել դռնփակ դա տա կան նիս տում: Գոր-
ծը կամ դրա մի մա սը դռնփակ նիս տում քննե լու հար ցը լուծ վում է 
դռնփա կութ յան պայ ման նե րում: Դռն փակ դա տա կան նիս տում տե-
սա ձայ նա յին հե ռա հա ղոր դակ ցութ յան մի ջոց նե րի կի րա ռումն ար-
գել վում է:

Մեր հա մոզ մամբ, դռնփակ նիս տե րը ան ձի սահ մա նադ րա կան 
ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու մի ջոց են և ոչ` մա մու լի ա զա տու-
թյու նը ոտ նա հա րե լու: Դռն փակ նիս տը անց կաց վում է դա տա վո րի 
ո րոշ մամբ, ո րում ան պայ ման պետք է նշվեն պատ ճառ նե րը՝ օ րեն-
քի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րին հղում կա տա րե լով: Դռն փակ 
նիստ անց կա նե լու հար ցը յու րա քանչ յուր դեպ քում ա ռան ձի նէ ո րոշ-
վում: Ո րոշ երկր նե րում գո յութ յուն ու նի բռնա բա րութ յան գոր ծե րով 
դա տա վա րութ յուն նե րի հա տուկ կարգ, հա մա ձայն ո րի տու ժա ծի 
խնդրան քով ար գել վում է հան րութ յան ներ կա յութ յու նը դա տա-
րա նի դահ լի ճում և ար գել վում է հրա պա րա կել տու ժա ծի ա նու նը 
կամ այն պի սի տվյալ ներ, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն կտան ճա նա չել 
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նրա ինք նութ յու նը (Ֆ րան սիա): Իսկ Մեծ Բ րի տա նիա յում, օ րի նակ, 
ան չա փա հաս նե րի կող մից կա տար ված քրեա կան հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի դա տաքն նութ յան ժա մա նակ հա սա րա կութ յան մուտ քը 
դա տա րա նի դահ լիճ ար գել ված է, ներս են թող նում միայն մա մու-
լի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: Մեծ Բ րի տա նիա յում մա մու լը և հա սա-
րա կութ յու նը կա րող են զրկվել դա տա վա րութ յա նը ներ կա լի նե լու 
ի րա վուն քից, ե թե «նրանց ներ կա յութ յունն անհ նա րին է դարձ նում 
ար դա րա դա տութ յան կա յա ցու մը»:

Դատականգործերինյութերիմատչելիությունը

 Հ րա պա րա կայ նութ յան կա րևոր տար րե րից է դա տա կան գոր-
ծե րի նյու թե րի մատ չե լիութ յու նը։ Դա տա կան օ րենսգր քի 11 հոդ վա-
ծի հա մա ձայն՝ եզ րա փա կող դա տա կան ակ տե րը են թա կա են պար-
տա դիր հրա պա րակ ման դա տա կան իշ խա նութ յան պաշ տո նա կան 
կայ քում՝ datalex.am: Այն դեպ քում, երբ  դա տա կան վա րույ թը կամ 
դրա մի մա սը դռնփակ է անց կաց վել, ա պա կայ քում հրա պա րակ-
վում է միայն եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սը, 
ե թե այն չի պա րու նա կում օ րեն քով պահ պան վող գաղտ նիք: Այս 
պաշ տո նա կան կայ քում հրա պա րակ վում են նաև գոր ծի և դ րա ըն-
թաց քի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րը, ո րոնց ցան կը և հ րա պա-
րակ ման կար գը սահ մա նում է Բարձ րա գույն դա տա կան խոր հուր-
դը: Օ րեն քը միա ժա մա նակ ե րաշ խա վո րում է դա տա կան ակ տե րում 
անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նութ յան հար ցը։ Դա տա կան իշ-
խա նութ յան պաշ տո նա կան կայ քում անձ նա կան կյան քի տվյալ ներ, 
կեն սա չա փա կան և հա տուկ կա տե գո րիա յի անձ նա կան տվյալ ներ, 
ե րե խա յի անձ նա կան տվյալ ներ պա րու նա կող դա տա կան ակ տե-
րը հրա պա րակ վում են ա պանձ նա վոր ված կար գով։ Բարձ րա գույն 
դա տա կան խոր հուր դը կա րող է սահ մա նել անձ նա կան տվյալ նե րի 
ա պանձ նա վոր ման այլ դեպ քեր: 

Հոդ վա ծը նաև սահ մա նում է յու րա քանչ յու րի ի րա վուն քը ծա նո-
թա նա լու ա վարտ ված դա տա կան գոր ծին, ո րով եզ րա փա կիչ դա-
տա կան ակ տը մտել է օ րի նա կան ու ժի մեջ: 

Գործ նա կա նում լի նում են դեպ քեր, երբ դա տա վա րութ յուն նե րի 
լու սա բան ման ըն թաց քում լրագ րող նե րի ի րա վունք ներն ան հար-
կի սահ մա նա փակ վում են: Հիմնա կան դժգո հութ յուն նե րից է այն, 
որ հնա րա վո րութ յուն չի տրվում ծա նո թա նալ այս կամ այն գոր ծի 
նյու թե րին: Մինչ դեռ գործն ամ բող ջա կան և ա նա չառ լու սա բա նե-
լու հա մար անհ րա ժեշտ է ծա նո թա նալ գոր ծի նյու թե րին: Կա րևոր 
հարց է այն, թե արդ յոք կա րո՞ղ են դա տա կան գոր ծի նյու թե րին ծա-
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նո թա նալ գոր ծին չմաս նակ ցող ան ձինք, այդ թվում և լրագ րող նե-
րը։ ՀՀ օ րենսդ րութ յու նը նման ի րա վունք տա լիս է միայն գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձանց։ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 28 հոդ վա-
ծի հա մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք ի րա վունք ու նեն ծա-
նո թա նալ գոր ծի նյու թե րին, քաղ վածք ներ ա նել, ստա նալ դրանց 
պատ ճեն նե րը։ Չ պետք է մո ռա նալ, սա կայն, որ բո լոր դեպ քե րում 
դա տա րա նի ո րո շումն ըն թերց վում է հրա պա րա կայ նո րեն, նույ նիսկ 
այն դեպ քում, երբ դա տա կան գոր ծի քննութ յունն ան ցել է դռնփակ։ 

Ինչ վե րա բե րում է գոր ծի ա վար տից հե տո դա տա կան նիս տե րի 
և դա տա վա րութ յան ըն թացքն ար ձա նագ րող այլ  փաս տաթղ թե րի 
մատ չե լիութ յա նը, նշենք. 

1. ՀՀ Ք րեա կան  դա տա վա րութ յան  օ րենս գիր քը   չի  նա խա տե-
սում  այլ  ան ձանց  ի րա վուն քը՝ ծա նո թա նա լու  դա տա կան  նիս տի  
ար ձա նագ րութ յա նը և գոր ծի նյու թե րին: Ն ման  ի րա վունք  վե րա-
պահ ված  է միայն  կող մե րին:  Ըստ  օ րենսգր քի  59  հոդ վա ծի՝ տու-
ժո ղը  ի րա վունք  ու նի «ծա նո թա նալ  քննչա կան  և  այլ  դա տա վա-
րա կան  գոր ծո ղութ յուն նե րի  ար ձա նագ րութ յուն նե րին, ո րոնց  նա  
մաս նակ ցել  է …, ծա նո թա նալ  դա տա կան  նիս տի  ար ձա նագ րու-
թյա նը  և  ներ կա յաց նել  դրա  մա սին  իր  դի տո ղութ յուն նե րը» (կետ  
8), ի րա վունք ու նի «նա խաքն նութ յան  ա վարտ ման  պա հից  ծա նո-
թա նալ  գոր ծի  բո լոր  նյու թե րին, դրան ցից  պատ ճեն ներ  հա նել  
և  գոր ծից  դուրս  գրել  ցան կա ցած  ծա վա լի ցան կա ցած  տե ղե կու -
թյուն  ներ» (կետ  9), ինչ պես նաև «իր  խնդրան քով  անվ ճար  ստա-
նալ  քրեա կան գոր ծը  կար ճե լու, քրեա կան  հե տապն դու մը  դա դա-
րեց նե լու, որ պես  մե ղադր յալ  ներգ րա վե լու  մա սին  ո րո շումնե րի  
պատ ճեն նե րը, մե ղադ րա կան  եզ րա կա ցութ յան  կամ  եզ րա փա կիչ  
ո րոշ ման  պատ ճե նը, ինչ պես  նաև  դա տավճ ռի  կամ  դա տա րա նի՝ 
այլ  վերջ նա կան  ո րոշ ման  պատ ճե նը» (կետ  11):

Նույն պի սի ի րա վունք ներ  սահ ման ված  են  դա տա վա րութ յան  
կողմ  հան դի սա ցող  մյուս  սուբ յեկտ նե րի  հա մար  ևս (քա ղա քա-
ցիա կան  հայց վոր, կաս կած յալ, մե ղադր յալ, պաշտ պան  և այն)։ 

Նույն մո տե ցումն  ու նի  նաև  ՀՀ  քա ղա քա ցիա կան  դա տա-
վա րութ յան  օ րենս գիր քը, ո րի  28 հոդ վա ծի  1-ին  մա սի  1-ին  կե տը  
նա խա տե սել  է, որ  « Գոր ծին  մաս նակ ցող  ան ձինք  ի րա վունք  ու-
նեն՝  ծա նո թա նալ  գոր ծի  նյու թե րին, քաղ վածք ներ  ա նել, ստա նալ  
դրանց  պատ ճեն նե րը…»: 
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Մեղադրյալիանմեղությանկանխավարկածի 
իրավունքը

Դա տա վա րութ յուն նե րի լու սա բան ման ըն թաց քում  լրագ րող-
նե րի կա րևո րա գույն պար տա կա նութ յունն է մե ղադր յա լի ան մե-
ղութ յան կան խա վար կա ծի ի րա վուն քը հար գե լը։ 

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 66 հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ « Հան ցա գոր-
ծութ յան հա մար մե ղադր վո ղը հա մար վում է ան մեղ, քա նի դեռ նրա 
մեղքն ա պա ցուց ված չէ օ րեն քով սահ ման ված կար գով` դա տա րա-
նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով»:

ՀՀ Ք րեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 18 հոդ վա ծի 1-ին 
մա սը սահ մա նում է, որ ան ձը հա մար վում է ան մեղ, քա նի դեռ 
նրա մե ղա վո րութ յունն ա պա ցուց ված չէ դա տա վա րա կան օ րեն-
քով սահ ման ված կար գով և ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով: Որ պես 
մե ղադր յալ ներգ րավ ված մար դու հան դեպ ե լա կե տա յին վե րա-
բե րուն քը նրա ան մե ղութ յան կան խա վար կածն է: Կաս կած յա լը 
կամ մե ղադր յա լը պար տա վոր չէ ա պա ցու ցել իր ան մե ղութ յու նը: 
Ն րանց ան մե ղութ յան ա պա ցուց ման պար տա կա նութ յու նը չի կա-
րող դրվել պաշտ պա նութ յան կող մի վրա: Մե ղադ րան քի ա պա-
ցուց ման և կաս կած յա լին կամ մե ղադր յա լին ի պաշտ պա նութ յուն 
բեր ված փաս տարկ նե րի հերք ման պար տա կա նութ յու նը կրում է 
մե ղադ րան քի կող մը: Հան ցանք գոր ծե լու մեջ ան ձի մե ղա վո րու-
թ յան մա սին հետ ևութ յու նը չի կա րող հիմն վել են թադ րութ յուն նե-
րի վրա, այն պետք է հաս տատ վի գոր ծին վե րա բե րող փոխ կա-
պակց ված հա վաս տի ա պա ցույց նե րի բա վա րար ամ բող ջութ յամբ: 
Մե ղադ րանքն ա պա ցուց ված լի նե լու վե րա բեր յալ բո լոր կաս կած-
նե րը, ո րոնք չեն կա րող փա րատ վել, մեկ նա բան վում են հօ գուտ 
մե ղադր յա լի կամ կաս կած յա լի:

Ո րևէ մեկն ի րա վունք չու նի մե ղադր յա լին մին չև դա տավճ ռի 
կա յա ցու մը մե ղա վոր ան վա նել: Լ րագ րող նե րը հա ճախ օբ յեկ տիվ 
և սուբ յե տիվ պատ ճառ նե րով ան տե սում են օ րեն քի պա հան ջը: 
Եր բեմն լրագ րող ներն ի րար են խառ նում մեկ նա բա նութ յուն ներն 
ու փաս տա կան տվյալ նե րը: Ի րենց հրա պա րա կումնե րում ար դեն 
հան ցա գործ են ան վա նում այն մար դուն, ո րի մե ղա վո րութ յու նը 
դեռևս չի ա պա ցուց վել դա տա րա նում: Հե տա գա յում մե ղադր յա լի 
ար դա րա ցումն ան գամ նրան չի ա զա տում մա մու լի պի տակ նե րից: 

Այս ա ռու մով շատ կար ևոր ե րաշ խիք է պա րու նա կում նաև ՀՀ 
Ք րեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 66 հոդ վա ծը, ո րի 8-րդ 
մա սի 2-րդ կե տը պար տա վո րեց նում է լրատ վա միջ ւոց նե րին, ո րոնք 
հրա պա րա կել են քրեա կան գոր ծի վա րույ թով կաս կած յա լին կամ 



173

մե ղադր յա լին նշա նակ վող տե ղե կութ յուն ներ, պար տա վոր են մեկ 
ամս վա ըն թաց քում հայտ նել գոր ծով կա յաց ված վերջ նա կան ո րոշ-
ման մա սին: Այս պի սով, ե թե օ րի նակ կա յաց վել է ար դա րաց ման 
դա տավ ճիռ, ա պա լրատ վա մի ջոց նե րը պար տա վոր են այս մա սին 
մե կամս յա ժամ կե տում հայտ նել հան րութ յա նը։ 

Եվ րա խորհր դի վե րոնշ յալ հանձ նա րա րա կա նի երկ րորդ 
սկզբուն քում նշվում է. «Ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի սկզբուն-
քի նկատ մամբ հար գան քը ար դար դա տա վա րութ յան ի րա վուն քի 
ան քակ տե լի մասն է: Հե տևա բար, լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից ըն-
թաց քի մեջ գտնվող քրեա կան գոր ծե րի վե րա բեր յալ կար ծիք ներ 
ու տե ղե կատ վութ յուն կա րող է տա րած վել կամ հա ղորդ վել միայն 
այն դեպ քում, ե թե դա չի վտան գում կաս կած յա լի կամ մե ղադր յա լի 
ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծը»:

Ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի կա րևո րա գույն բա ղադ րա-
տար րե րից մեկն այն է, որ մար դը պար տա վոր չէ ա պա ցու ցել իր 
ան մե ղութ յու նը, մե ղադ րող կողմն է պար տա վոր ա պա ցու ցել վեր-
ջի նիս մե ղա վո րութ յու նը: Կա րևո րա գույն սկզբունք է նաև այն, որ 
չփա րատ ված կաս կած նե րը փա րատ վում են հօ գուտ մե ղադր յա լի: 
Ե թե նույ նիսկ անձն ինք նա խոս տո վա նա կան ցուց մունք ներ է տվել, 
ա պա դա բա վա րար չէ, որ պես զի ան ձին մե ղա վոր ճա նա չեն հան-
ցա գոր ծութ յան կա տար ման մեջ: Միայն դա տա վա րութ յան փու լում 
դա տա վո րը, հա մադ րե լով բո լոր ա պա ցույց նե րը, կա րող է հան գել 
նման եզ րա կա ցութ յան, ա պա ցուց ված հա մա րել ան ձի մե ղա վո-
րութ յու նը կամ ան մե ղութ յու նը։  

Լ րագ րող նե րի կար ծի քով՝ եր բեմն դա տա րան նե րը չա րա շա-
հում են դա տա վա րութ յուն նե րի ըն թաց քում լրագ րող նե րի ի րա-
վունք նե րը սահ մա նա փա կե լու՝ ի րենց լիա զո րութ յու նը: Դա տա վոր-
նե րի կող մից ըն դուն վում է «բե րա նա կա պի կար գի» կի րա ռու մը 
ո րոշ փաս տե րի հրա պա րա կու մը կան խե լու կամ ար գե լե լու նպա-
տա կով: Լ րագ րող նե րը շա րու նա կում են դժգո հել, որ դա տա րան նե-
րը ա վե լի ու ա վե լի շատ դռնփակ դա տա կան նիս տեր են անց կաց-
նում, դրա նով իսկ «բե րա նա կապ» դնե լով մարդ կանց վրա: Միաց-
յալ նա հանգ նե րում դա տա վոր նե րը կար գադ րում են դա տա կան 
պաշ տոն յա նե րին դա տա րա նից դուրս չխո սել լրագ րող նե րի հետ: 
Այս կար գը խախ տող ցան կա ցած ոք կա րող է պատժ վել դա տա րա-
նի նկատ մամբ ան հար գա լից վե րա բեր մուն քի հա մար:

1976 թվա կա նին ԱՄՆ-ում ոս տի կա նութ յու նը ձեր բա կա լում է 
մե կին, ո րին կաս կա ծում էին Նեբ րաս կա յի նա հան գում բնակ վող մի 
ըն տա նի քի 6 ան դամնե րի սպա նութ յան մեջ: Դա տա վոր Հ յուջ Ստ-
յո ւար տը կար գադ րեց լրագ րող նե րին չհրա պա րա կել մե ղա դրյա լի 
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խոս տո վա նութ յան, այլ մարդ կանց մա սին տված ցուց մունք նե րի, 
ո րոշ բժշկա կան տվյալ նե րի, սեք սո ւալ բնույ թի հար ձակ ման և նրա 
զո հի ինք նութ յան մա սին տե ղե կութ յուն ներ: Միաց յալ Նա հանգ նե-
րի Գե րա գույն դա տա րա նը ո րո շեց, որ դա տա վո րը գե րա զան ցել է 
իր լիա զո րութ յուն նե րը, և որ «բե րա նա կա պի կար գը» հա կա սում է 
ԱՄՆ-ի Սահ մա նադ րութ յա նը: Գե րա գույն դա տա վոր Ո ւո րեն Բըր-
գե րը նշեց, որ խիստ կաս կա ծե լի է խոս քի ցան կա ցած նախ նա կան 
սահ մա նա փակ ման սահ մա նադ րա կան հիմնա վոր վա ծութ յու նը: 
« Բե րա նա կա պի» կար գը խո չըն դո տում է լրատ վա մի ջոց նե րի՝ դա-
տա վա րութ յուն նե րը լու սա բա նե լու ի րա վուն քը: 

« Նեբ րաս կա նա հան գի ա սո ցիա ցիան ընդ դեմ Ստ յո ւար տի» 
գոր ծում ԱՄՆ Գե րա գույն դա տա րա նը միա ձայն ան վա վեր ճա նա-
չեց նա հան գա յին դա տա րա նի ո րո շու մը, ո րով ար գել վում էր հրա-
պա րա կել սպա նութ յան մա սին մե ղադր յա լի խոս տո վա նութ յու նը, 
ինչ պես նաև դրան ան մի ջա կա նո րեն առնչ վող փաս տե րը: Այս գոր-
ծով ԱՄՆ-ի Գե րա գույն Դա տա րա նի կա յաց րած վճի ռը դի տարկ-
վում է որ պես «հան ցա գոր ծութ յուն նե րի մա սին հրա պա րա կումնե րի 
նախ նա կան սահ մա նա փա կումնե րի փաս տա ցի ար գելք»: ԱՄՆ-ի 
Գե րա գույն դա տա րա նի դա տա վոր Բըր գե րը նշել է, որ դա տա վոր-
նե րը մա մու լին պետք է պարզ և հաս կա նա լի բա ցատ րեն, թե ին չու 
են փակ անց կաց նում այս կամ այն դա տա վա րութ յու նը: Ո՞րն է ե ղել 
այն «ան հաղ թա հա րե լի շա հը», ո րը կա րող է ար դա րաց նել դռնփակ 
դա տա վա րութ յան անց կա ցու մը: Նա մեկ նա բա նում է, որ և՛ քա ղա-
քա ցիա կան, և քրեա կան դա տա վա րութ յուն նե րի մա սին գոյութ յուն 
ու նի «բաց լի նե լու» կան խա վար կած: Այս կան խա վար կա ծը են թա դ-
րում է, որ դա տա վա րութ յուն նե րը բաց են, քա նի դեռ դրանք փա կե-
լու անհ րա ժեշ տութ յուն չկա: Դ րանք դռնփակ անց կաց նե լը կա րող է 
հիմնա վոր վել միայն ան վի ճե լի անհ րա ժեշ տութ յամբ: Բո լոր դեպ քե-
րում դա տա րա նի վճի ռը հրա պա րակ վում է դռնբաց նիս տում: 

Մե զա նում հիմնա կա նում դա տա րան նե րը հար գում են հրա պա-
րա կայ նութ յան սկզբուն քը: Լ րագ րող նե րը ա զատ մուտք ու նեն դա-
տա կան դահ լիճ ներ, կա րող են օ րեն քով սահ ման ված կար գով տե-
սագ րել, ձայ նագ րել դա տա վա րութ յան ըն թաց քը: Սա կայն եր բեմն 
լրագ րող նե րը ա ռիթ են ու նե նում դժգո հել դա տա վա րութ յուն նե րի 
լու սա բան ման ժա մա նակ ի րենց ի րա վունք նե րը սահ մա նա փա կե-
լու դեմ: Ինչ պես ար դեն վե րևում նշե ցինք, դա տա վա րու թյուն ներ 
լու սա բա նող լրագ րող նե րի հիմնա կան դժգո հութ յուն նե րից է այն, 
որ ի րենց հնա րա վո րութ յուն չի տրվում ծա նո թա նալ այս կամ այն 
գոր ծի նյու թե րին: Սա կայն միշտ չէ, որ լրագ րող նե րի դժգո հութ յու-
նը հիմնա վոր է: 
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Երբ 2001 թվա կա նի փետր վա րի 15-ին սկսվեց « Հոկ տեմ բե րի 
27»-ի դա տա վա րութ յու նը, Ար դա րա դա տութ յան նախ կին նա խա-
րար Դա վիթ Հա րութ յուն յա նը հան դես ե կավ հայ տա րա րութ յամբ 
այն մա սին, որ դա տա վա րութ յան լու սա բա նու մը պետք է անհրա -
ժեշտո րեն սահ մա նա փակ վի, մաս նա վո րա պես լրագ րող նե րը 
չպետք է հրա պա րա կեն հոկ տեմ բե րի 27-ի դա տա վա րութ յան վկա-
նե րի ցուց մունք նե րը: Նա խա րա րը ստիպ ված ե ղավ մի քա նի ան-
գամ մեկ նա բա նել իր հայ տա րա րութ յու նը՝ նշե լով, որ քրեա կան 
դա տա վա րութ յան սկզբունք նե րից է այն, որ վկա նե րը դուրս են 
հրա վիր վում դահ լի ճից: Ս րա նպա տա կը մեկն է. վկա նե րի ցուց-
մունք նե րը լի նեն ա նա չառ, նրանք պետք է ի րենց ցուց մունք նե րը 
տան ա ռանց ո րևէ ազ դե ցութ յան: Չէ՞ որ նույն վկան, ե րե կո յան 
միաց նե լով հե ռուս տա ցույ ցը կամ ա ռա վոտ յան գնե լով թեր թե րը, 
ման րա մասն կա րող է տե ղե կա նալ, թե ինչ ցուց մունք են տվել գոր-
ծով մյուս վկա նե րը: Այս դեպ քում ա նի մաստ է դառ նում քրեա կան 
դա տա վա րութ յան պա հան ջը, թե վկա նե րը ցուց մունք պետք է տան 
ա ռան ձին-ա ռան ձին: 

Լ րագ րող ներն այս հայ տա րա րութ յու նը գրաքն նութ յան փորձ 
ո րա կե ցին, քա նի որ վե րը նշված դա տա վա րութ յու նը հան րա յին 
մեծ հնչե ղութ յուն ու ներ, և տե ղե կատ վութ յան սահ մա նա փա կու մը 
կա րող է հա կա սել հա սա րա կութ յան շա հին: Նշ վում էր նաև, որ 
պաշ տո նա պես այս դա տա վա րութ յու նը հայ տա րար վել էր հրա-
պա րա կա յին: Սա կայն այս դեպ քում ի րար էին բախ վել եր կու 
կարևոր սկզբունք՝ ար դա րա դա տութ յան և հրա պա րա կայ նութ յան 
սկզբունք նե րը: Այս դեպ քում սահ մա նա փա կու մը պայ մա նա վոր-
ված էր ար դա րա դա տութ յան սկզբուն քը պաշտ պա նե լու անհ րա-
ժեշ տութ յամբ: Միա ժա մա նակ, չպետք է մո ռա նալ, որ հա սա րա կու-
թ յու նը չի վստա հում փակ դռնե րի ե տևում կա յաց ված ո րո շումնե-
րին: Ե թե ան գամ դրանք բա ցար ձակ ար դար են ի րա կա նաց վում, 
մար դիկ, միև նույն է, կաս կա ծով են վե րա բեր վում, ո րով հե տև տեղ-
յակ չեն ման րա մաս նե րին: 

Եր բեմն դա տա վա րութ յան ըն թաց քը դառ նում է շի կա ցած: 
Ն ման մթնո լոր տում ար դա րա դա տութ յուն ի րա կա նաց նե լը խիստ 
կաս կա ծե լի է: Դա տա րա նում հան գիստ մթնո լոր տի պահ պա նու-
մը անհ րա ժեշտ է ար դար դա տա վա րութ յա նը  և այն ա մեն գնով 
պետք է պահ պան վի։ ԱՄՆ Գե րա գույն դա տա րա նի դա տա վոր 
Ք լըր քը նման ա նա ռողջ մթնո լոր տը ան վա նել է «դի մա կա հան-
դե սա յին»՝ նշե լով, որ դրա նից հեշ տութ յամբ կա րե լի է խու սա փել, 
քա նի որ դա տա րա նի դահ լի ճը և դա տա րա նի շեն քը դա տա րա նի 
վե րահս կո ղութ յան սուբ յեկտ ներ են: Ն ման դեպ քե րում մա մու լը 
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ոչ թե պետք է ա վե լի բոր բո քի հա սա րա կա կան կրքե րը և փոր ձի 
ազ դե ցութ յուն և ճնշում գոր ծել դա տա րա նի վրա, այ լև պետք է 
կա րո ղա նա հա վա սա րակշռ ված և ա նա չառ լրատ վութ յամբ հան-
դար տեց նել լար վա ծութ յու նը: Հա սա րա կութ յու նը ի րա վունք ու նի 
ի մա նալ, թե որ քա նով ան կողմնա կալ և ար դար են գոր ծում դա-
տա կան մա մին նե րը: Նա ու զում է ի մա նալ՝ արդ յո՞ք լավ է աշ խա-
տում դա տա կան հա մա կար գը, արդ յո՞ք ազ նիվ քա ղա քա ցի նե րը 
պաշտ պան վում են, իսկ հան ցա գործ նե րը՝ պատժ վում: Մա մու լը 
ծա ռա յում է քա ղա քա ցի նե րի կա րևո րա գույն ի րա վունք նե րից մե-
կին՝ տե ղե կատ վութ յուն ստա նա լու ի րա վուն քին, ար տա հայ տում է 
հա սա րա կա կան շա հե րը, ձևա վո րում հա սա րա կա կան կար ծիք և 
իշ խա նութ յուն նե րի վրա, այդ թվում և դա տա կան, ի րա կա նաց նում 
քա ղա քա ցիա կան վե րահս կո ղութ յուն:

Տեսախցիկներիառկայությունըդատարանում

Դա տա կան տե ղե կատ վութ յան մատ չե լիութ յան ա ռու մով 
ի րա րա մերժ կար ծիք ներ է ա ռաջ բե րում դա տա րա նի դահ լի ճում 
տեսախ ցիկ նե րի առ կա յութ յան հար ցը: Պե՞տք է արդ յոք տե սա ձայ-
նա յին լրատ վա մի ջոց նե րին թույլ տալ ձայ նագ րել, տե սագ րել և 
հա ղոր դել այն, ինչ կա տար վում է դա տա րա նի դահ լի ճում: Ո մանք 
ա սում են, թե տե սախ ցիկ նե րի ներ կա յութ յու նը չի խան գա րում դա-
տա րան նե րի արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յա նը, ոչ էլ վի ճե լի է դար-
ձ նում մե ղադ յա լի՝ ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քը: Ա վե լին՝ 
նրանք պնդում են, որ նման մատ չե լիութ յու նը հա սա րա կութ յա նը 
ա վե լի լավ է ի րա զե կում դա տա կան իշ խա նութ յան գոր ծու նեու-
թյան մա սին և դրա նով իսկ ա վե լի մեծ հար գանք ստեղ ծում դա-
տա րան նե րի նկատ մամբ: Նաև տե սախ ցիկ նե րի ներ կա յութ յու նը 
ա վե լի շատ մարդ կանց է հնա վո րութ յուն տա լիս տես նել, թե ինչ պես 
է ի րա կա նաց վում ար դա րա դա տութ յու նը, ինչ պես նաև հնա րա վո-
րութ յուն ստեղ ծում, որ վկա նե րը ճիշտ ցուց մունք ներ տան, քա նի որ 
ճշմար տութ յունն ի մա ցող նե րը կա րող են նրանց տես նել հե ռուս տա-
տե սութ յամբ: Տե սախ ցիկ նե րի հա կա ռա կորդ նե րը դրանց ներ կա-
յութ յու նը հա մա րում են ա վե րիչ դա տա կան պրո ցե սի հա մար, քա նի 
որ ազ դե ցութ յուն են թող նում շա տե րի, ե թե ոչ դա տա վա րութ յա նը 
ներ կա բո լոր ան ձանց վրա, իսկ դրա փո խա րեն չեն բա րե լա վում 
հա սա րա կութ յան գի տե լի քը կամ կար ծի քը դա տա կան հա մա կար-
գի մա սին: Նույ նիսկ սխալ տե ղե կատ վութ յուն են տա րա ծում, գցում 
են դա տա րան նե րի վար կը: Տե սախ ցիկ նե րի դեմ փաս տարկ նե րից 
են՝ վտան գը, որ դա տա վա րութ յանն առնչ վող փաս տաթղ թե րը կօգ-
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տա գործ վեն սեն սա ցիոն նպա տակ նե րով, հնա րա վո րութ յու նը, որ 
մաս նա կից նե րը (դա տա վոր, փաս տա բան, վկա ներ) կա րող են այլ 
կերպ ի րենց պա հել, երբ միաց ված են տե սախ ցիկ նե րը, այն վա խը, 
որ դրանք կա րող են ազ դել հե ռուս տա դի տո ղի կար ծի քի վրա և որ 
դա տա րա նի դահ լի ճում բա խում կա ռա ջաց նեն:

Ինչ պես հա սա րա կա կան այլ վայ րե րում, դա տա րան նե րում 
ևս հե ռուս տալ րագ րող նե րը փոր ձում են ի րենց մաս նա գի տա կան 
գործն ա նել՝ տե ղե կատ վութ յամբ ա պա հո վել հա սա րա կութ յա նը: 
Չէ՞ որ հատ կա պես դա տա րա նի դա լի ճում կա տար վող ի րա դար ձու-
թ յուն նե րին հա սա րա կութ յու նը մեծ հե տաքրք րութ յամբ է հետևում, 
հատ կա պես վեր ջին շրջա նում սկիզբ ա ռած մի շարք դա տա վա րու-
թ յուն նե րի, ուր հա սա րա կութ յան աչքն ու ա կանջն են լրատ վա մի-
ջոց նե րը:

Տե սախ ցիկ նե րը ազ դե ցութ յուն կա րող են ու նե նալ ոչ միայն 
դա տա վո րի վրա, այ լև կող մե րի, տու ժո ղի հա րա զատ նե րի, վկա նե-
րի և մյուս ներ կա նե րի վրա: Ն կա րա հա նող լրագ րո ղը սա պետք 
է շատ լավ ի մա նա և դա տա վա րութ յու նը նկա րա հա նե լիս հար գի 
ոչ միայն դա տա րա նի, այ լև ներ կա նե րի, հատ կա պես կող մե րի պա-
հանջ նե րը: Սա կայն, մյուս կող մից դռնբաց դա տա կան նիս տե րում 
լրա գրող նե րի ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը խիստ բա ցա սա-
կան է անդ րա դառ նում այս կամ այն տե ղե կատ վութ յան բո վան դա-
կու թյան վրա (լրագ րողն այ նո ւա մե նայ նիվ հրա պա րա կում է այդ 
տե ղե կատ վութ յու նը և հաս կա նա լի է՝ մի մա սը հիմնում իր ե րևա-
կա յութ յան վրա)։ 

Եր բեմն դա տա րա նում տե սախ ցիկ նե րի առ կա յութ յու նը կա-
րող է ա նուղ ղա կիո րեն ոտ նա հա րել մե ղադր յա լի ան մե ղութ յան 
կանխա վար կա ծի ի րա վուն քը և հա սա րա կութ յան մեջ մե ղադր յա լի 
մե ղա վո րութ յան մա սին հա մոզ մունք ար մա տա վո րել: 

ԵԽ Հանձ նա րա րա կա նի 14-րդ սկզ բուն քը նշում է. «Ու ղիղ 
հեռար  ձա կու մը և նկա րա հա նու մը լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից 
դա տա կան նիս տե րի դահ լիճ նե րում չպետք է թու լատր վի, բա ցա-
ռութ յամբ այն դեպ քե րից, երբ դա բա ցա հայ տո րեն թու լատր ված 
է օ րեն քով կամ հա մա պա տաս խան պաշ տոն յա նե րի կող մից»:  
Այս պի սով, հանձ նա րա րա կա նը հստակ ար գե լում է ու ղիղ հե ռար-
ձա կու մը դա տա րա նի դահ լի ճից։ 

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րա կան օ րենսդ րութ յան մեջ տե սա-
խցիկ նե րի հար ցը ընդ հան րա պես կար գա վո րում չի ստա ցել: Հար-
ցը հստակ ձևա կերպ վել ու կար գա վոր վել է քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րութ յան օ րենսգր քում: Մեր հա մոզ մամբ անհ րա ժեշտ 
է, որ նման կա րևո րութ յան հար ցը ան պայ ման իր կար գա վո րու մը 
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ստա նա Ք րեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քում ևս, ո րով հե տև 
հար ցի կար գա վոր ման բաց թո ղու մը քրեա կան դա տա վա րութ յուն-
նե րում վտան գում է մե ղադր յա լի ի րա վունք նե րը և խո չըն դո տում 
ար դար դա տա վա րութ յա նը:  

Շատ երկր նե րում ար գել ված են դա տա վա րութ յուն նե րի ժա մա-
նակ տե սա և լու սան կա րա հա նումնե րը, ո րոշ երկր նե րում էլ թույ լա-
տր ված են մաս նա կի նկա րա հա նումնե րը: Օ րի նակ՝ Գեր մա նիա յում 
տե սա և լու սան կա րա հա նումնե րը թույ լատ րե լի են միայն դա տա-
կան լսումնե րը սկսե լուց ա ռաջ: Հաշ վի առ նե լով դա տա վա րութ յուն-
նե րի մա սին տե ղե կատ վութ յուն ստա նա լու հա սա րա կութ յան ի րա-
վուն քը, գրա ռումնե րը (ձայ նագ րութ յուն նե րը) և ուր վան կար նե րը  
ա նօ րի նա կան չեն, չնա յած հե ռուս տախ ցիկ ներն ար գել ված են, և 
նիս տը նա խա գա հո ղը կա րող է ար գե լել նաև լու սան կա րու մը:

Մա մու լի ա ռաջ ա ռանձ նա հա տուկ ար գելք են դնում Նոր վե-
գիա յի դա տա րան նե րը: Ն րանք կի րա ռում են դա տա րա նի ճա նա-
պար հին, դա տա րա նի դահ լի ճից դուրս բե րե լիս և դա տա րա նի 
դահ լի ճում լու սան կա րե լու ընդ հա նուր ար գելք: Ռա դիո յի հա մար 
ձայ նագ րութ յուն նե րը և հե ռուս տա տե սութ յան հա մար տե սագ րու-
թյուն ներն ընդ հան րա պես  ար գել ված են: Շ վե դիա յում նույն պես 
ար գել վում է նկա րա հա նու մը դա տա րա նի դահ լի ճում: Շ վե դիա յի 
պես ժո ղովր դա վար եր կիրն աչ քի չի ընկ նում նաև դա տա վա րու-
թյուն նե րի լու սա բան ման ակ տի վութ յամբ: 

Մա մու լի մա սին Ֆ րան սիա յի 1881 թվա կա նի օ րեն քի 39-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն բո լոր քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րում դա տա րան-
ներն ու տրի բու նալ նե րը կա րող են ար գե լել դա տաքն նութ յան լու-
սա բա նու մը: 

Եվ րո պա յի խորհր դի վե րոնշ յալ հանձ նա րա րա կա նը ևս դա-
տա կան նիս տե րի տե սան կա րա հան ման և հե ռար ձակ ման հետ 
կապ ված լուրջ սահ մա նա փա կում է դնում՝ նշե լով. «Ու ղիղ հե ռար-
ձա կու մը և նկա րա հա նու մը լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից դա տա կան 
նիս տե րի դահ լիճ նե րում չպետք է թու լատր վի ..... երբ դա տու ժող-
նե րի, վկա նե րի, քրեա կան դա տա վա րութ յան մաս նա կից կող մե րի, 
երդվ յալ նե րի կամ դա տա վոր նե րի վրա ան ցան կա լի ազ դե ցութ յան 
լուրջ վտանգ է ներ կա յաց նում»: 

Տե սախ ցիկ նե րի դեմ փաս տարկ նե րի հիմ քում ըն կած է նաև 
այն մտա վա խութ յու նը, թե դա տա րա նում տե սախ ցիկ նե րի առ կա-
յութ յու նը կա րող է ա նուղ ղա կիո րեն ոտ նա հա րել մե ղադր յա լի ան-
մե ղութ յան կան խա վար կա ծի ի րա վուն քը և հա սա րա կութ յան մեջ 
մե ղադր յա լի մե ղա վո րութ յան մա սին հա մոզ մունք ար մա տա վո րել։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, մեր կար ծի քով, տե սախ ցիկ նե րը դա տա րա-
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նի դահ լի ճից դուրս բե րե լը նշա նա կում է բա ցա ռել հա սա րա կութ յան 
մեջ ի րա վա կան ինս տի տուտ նե րի հան դեպ հար գանք դաս տիա ր ա-
կե լու հնա րա վո րութ յու նը: Չէ՞ որ հենց հա սա րա կութ յան կար ծիքն է 
ա ջակ ցում դա տա կան հա մա կար գին: Հա սա րա կութ յու նը պետք է 
հա մոզ ված լի նի, որ դա տա րա նը ա ռաջ նորդ վում է միայն օ րեն քով: 

Դատավարությանմասնակցի   
լուսաբանումըԶԼՄ-ով

Վե րոնշ յալ հանձ նա րա րա կա նի 8-րդ սկզ բուն քը պաշտ պա նում է 
դա տա վա րութ յան մաս նակ ցի մաս նա վոր կյան քի ի րա վուն քը։ « Կաս-
կած յալ նե րի, մե ղադր յալ նե րի,  դա տա պարտ ված նե րի, կամ քրեա-
կան գոր ծի կողմ հան դի սա ցող ան ձանց վե րա բեր յալ տե ղե կատ վու-
թ յան մա տու ցու մը պետք է կա տար վի Եվ րո պա կան Կոն վեն ցիա յի 
8-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված մաս նա վոր կյան քի պաշտ պա նու-
թյան նկատ մամբ հար գան քի դրսևոր մամբ: Հա տուկ պաշտ պան վա-
ծութ յուն պետք է տրա մադր վի ան չա փա հաս նե րին, կամ այլ խո ցե լի 
ան ձանց, ինչ պես նաև տու ժող նե րին, վկա նե րին, և կաս կած յալ նե րի, 
մե ղադր յալ նե րի ու դա տա պարտ յալ նե րի ըն տա նիք նե րին: Բո լոր գոր-
ծե րում,  պետք է հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ նել այն վտան գա վոր 
հե տևանք նե րին, ո րոնց կա րող են են թարկ վել այս սկզբուն քում հի-
շա տակ ված ան ձինք տե ղե կատ վութ յան բա ցա հայտ ման հե տևան քով 
ի րենց ինք նութ յան հրա պա րա կայ նութ յան դեպ քում»:

Դա տա վա րութ յան են թա տեքս տում «քա ղա քա ցի նե րի անձ նա-
կան կամ ըն տա նե կան կյան քի ան ձեռնմխե լիութ յուն» ար տա հայ-
տութ յու նը կա րող է վե րա բե րել, օ րի նակ, սե ռա կան բռնութ յան զո-
հի անվ տան գութ յան ա պա հով մա նը, ո րը կա րող է պա հան ջել իր 
ինք նութ յան գաղտ նիութ յուն, պա տիժ կրող կամ ար դեն կրած ծանր 
հան ցա գոր ծի անվ տան գութ յու նը, ա մուս նա կան, ըն տա նե կան զա-
նա զան հար ցե րին և այլն: Այս տեղ հան րութ յան տե ղե կութ յուն ներ 
ստա նա լու ի րա վուն քը կա րող է ստո րա դաս վել ան ձի անձ նա կան 
և/կամ ըն տա նե կան անվ տան գութ յան, նրա պատ վի և հե ղի նա կու-
թ յան, կյան քի պաշտ պա նութ յան նկա տա ռումնե րից ել նե լով: Օ րի-
նակ Կա նա դա կան թեր թերն ընդ դեմ Կա նա դա յի (Գլ խա վոր Դա-
տա խա զի) գոր ծում Կա նա դա յի Գե րա գույն դա տա րա նը ըն դու նել 
է ո րո շում, ո րը դա տա վոր նե րից պա հան ջում էր. «...հիմնա վոր ված 
միջ նոր դութ յան դեպ քում նրանք ար գե լեն սե ռա կան զո հի անձ նա-
կան  տվյալ նե րի և ինք նութ յան մա սին հրա պա րա կումնե րը: Սա-
կայն ար գել քը չի կա րող խո չըն դո տել  ԶԼՄ-ին կամ հան րութ յա նը 
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ներ կա գտնվել դա տա կան քննութ յա նը»: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, նման ո րո շու մը միայն ա նուղ ղա կիո րեն է 

պաշտ պա նում անձ նա կան կյան քի ան ձեռնմխե լիութ յու նը. ա ռա ջ-
նա հերթ նպա տա կը դա տա վա րութ յան մաս նա կից նե րի մոտ վստա-
հութ յան ստեղ ծումն է, ա ռանց ո րի դա տա րա նը պատ շաճ կեր պով 
չի կա րող ի րա կա նաց նել ար դա րա դա տութ յուն:

Մեկ այլ գոր ծում, դի մող նե րը, ո րոնք դա տա պարտ ված էին 
ծանր մար դաս պա նութ յան հա մար և շու տով պետք է պայ մա նա կան 
ա զատ ար ձակ վեին, պնդում էին, որ ի րենց կյան քը մեծ վտան գի 
տակ կլի նի, ե թե դա տա րա նը մշտա կան ար գելք չսահ մա նի ի րենց 
ինք նութ յու նը բա ցա հայ տող ցան կա ցած հրա պա րակ ման վրա: 
Ն րանք ի րենց խնդրան քը հիմնա վո րում էին նաև նրա նով, որ ան-
գլիա կան ո րոշ թեր թեր ար դեն խոս տա ցել էին հրա պա րա կել նրանց 
ինք նութ յա նը վե րա բե րող տվյալ ներ և ան վա նել էին նրանց «հրեշ-
ներ»: Անգ լիա յի Բարձր դա տա րա նի ըն տա նե կան հար ցե րի պա-
լա տը այս ա ռու մով սահ մա նել է. «...մեծ հա վա նա կա նութ յուն կա, 
որ դի մող նե րի տվյալ նե րը կա րող են բա ցա հայտ վել և ցու ցադր վել 
ԶԼՄ-ով, իսկ այդ դեպ քում վրեժխն դիր ան ձիք կա րող են հաշ վե-
հար դար տես նել նրանց հետ, ...բա ցա ռիկ դեպ քե րում դա տա րան-
նե րը ի րա վա սու են սահ մա նա փա կումներ դնել մա մու լի վրա, ե թե 
հա կա ռակ դեպ քում մեծ կլի նի այն բա նի հա վա նա կա նութ յու նը, որ 
գաղտ նիութ յան բա ցա հայ տու մը ֆի զի կա կան վնաս կպատ ճա ռի 
գաղտ նիութ յուն պա հան ջող ան ձին, կամ կհան գեց նի նրա մահ վա-
նը, և ե թե այլ կերպ, քան հրա պա րակ ման ար գել քը, հնա րա վոր չէ 
պաշտ պա նել դի մո ղին, ...դա տա րան նե րը կա րող են սահ մա նա փա-
կել ա զատ ար տա հայտ վե լու ի րա վուն քը, ե թե այն նա խա տես ված է 
օ րեն քով և անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յան 
մեջ, ինչ պես նաև հե տապն դում է ի րա վա չափ նպա տակ»:

Այս դեպ քում սահ մա նա փա կու մը նպա տակ ու նի պաշտ պա նել 
այլ ան ձանց ի րա վունք նե րը, մաս նա վո րա պես կյան քի ի րա վուն-
քը, անձ նա կան կյան քի և ան մարդ կա յին վե րա բեր մուն քի չեն թար-
կվե լու ի րա վունք նե րը: Ե թե պե տութ յու նը վե րը նշված մի ջոց նե րին 
չդի մեր, դի մող նե րը կա րող էին դի մել մի ջազ գա յին ատ յան նե րին` 
պնդե լով, որ պե տութ յու նը, տեղ յակ լի նե լով ի րենց նկատ մամբ առ-
կա սպառ նա լիք նե րի մա սին, իր ան գոր ծութ յամբ խախ տել է ի րենց 
ի րա վունք նե րը: Ա զա տազրկ ված ան ձանց կյան քի գաղտ նիութ յան 
և ին տեգր ման ի րա վուն քին է առնչ վում հանձ նա րա րա կա նի վեր-
ջին՝ 18-րդ սկզ բուն քը «Ա զա տազր կութ յան ժամ կետն ա վար տած 
ան ձանց վե րա բեր յալ լրատ վութ յուն հա ղոր դե լը լրատ վա մի ջոց նե-
րի կող մից»՝ «Որ պես զի ա զա տազրկ ման ժամ կե տը սպա ռած ան-
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ձը կա րո ղա նա ին տեգ րաց վել հա սա րա կութ յան մեջ, Կոն վեն ցիա յի 
8-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված մաս նա վոր կյան քի պաշտ պա նու-
թյան ի րա վուն քը պետք է ընդգր կի նաև նման ան ձանց ինք նու-
թյան հրա պա րա կայ նա ցու մը կապ ված նախ կին դատ վա ծութ յան 
հետ, բա ցա ռութ յամբ այն դեպ քե րի, երբ վեր ջին ներն ան ձամբ և 
բա ցա հայ տո րեն նման հրա պա րա կայ նութ յան հա մա ձայ նութ յուն 
են տվել, կամ ի րենց նախ կին դատ վա ծութ յու նը հան րա յին հե տա-
քրքրութ յան ա ռար կա է դար ձել»։

ՀԱՐՑԵՐ
ԼՍԱՐԱՆԻՆ

1.Ու սումնա սի րեք տպա գիր և է լեկտ րո նա յին ԶԼՄ-ը և գտեք  
մե ղադր յա լի ան մե ղութ յան կան խա վար կա ծի ի րա վուն քի  
ոտ նա հար ման դեպ քեր։ Քն նար կել լսա րա նում։ 

2.  Մաս նակ ցեք Ե րևա նում ըն թա ցող դա տա կան գոր ծերի քննու-
թ յա նը և դա տա րա նի դահ լի ճում ի րա կա նաց րեք օ րենսդ րու-
թ յամբ լրագ րո ղին վե րա պահ ված ի րա վունք ներն ու պար տա-
կա նութ յուն նե րը։ 

3.  Lսա րա նում ի րա կա նաց նել դե րա յին խաղ։ Ո րևէ դա տա կան 
գոր ծի քննութ յուն բե մա կա նաց նել, ու սա նող նե րին բա ժան-
վում են դա տա վո րի, մե ղադր յա լի, մե ղադ րո ղի և լրագ րո ղի 
պայ մա նա կան դե րե րը։ Մաս նակ ցի նե րը փոր ձում են ի րա կա-
նաց նել դա տա վա րութ յուն` ՀՀ օ րենսդ րութ յան հա մա ձայն, 
իսկ մյուս լրագ րող-ու սա նող նե րը լու սա բա նում են դա տա կան 
գոր ծըն թա ցը։
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 ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՂ ԱՌՑԱՆՑ   
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

 

www.foi.am
www.givemeinfo.am 
www.idcarmenia.am 
www.freedominfo.org
www.medialaw.ru 
www.accessinfo.org 
www.foiadvocates.net 
www.rsf.org 
www.media.am 
www.ypc.am 
https://mediainitiatives.am 
www.khosq.am 
www.gdf.ru 
www.medialaw.ru 
https://www.echr.coe.int 
www.article19.org 
www.legalresearch.ch 
www.ceu.hu/legal/legaldir.html 
www.cpj.org 
www.freedomforum.org 
www.icfj.org 
www.freeexpression.org 
www.freespeech.org 
www.mediaaccess.org 
www.ncac.org  
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Հավելվածներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Ընդունված է 2003 թվականի դեկտեմբերի 13-ին
ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Սույն օրենքի կարգավորման առարկան

Սույն օ րեն քը կար գա վո րում է զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան 
ի րա կա նաց ման հետ կապ ված հա րա բե րութ յուն նե րը, սահ մա նում 
է լրատ վութ յան ո լոր տում խոս քի ա զա տութ յան ի րա վուն քի ա պա-
հով ման ե րաշ խիք նե րը, լրագ րո ղի հա վա տար մագր ման, տա րած-
ված տե ղե կատ վութ յան հերք ման և  պա տաս խա նի ի րա վուն քի 
ի րաց ման հիմնադ րույթ ներն ու այն հիմ քե րը, ո րոնց առ կա յութ յան 
դեպ քում լրատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող նե րը պա-
տաս խա նատ վութ յան են թա կա չեն:

  Հոդ ված 2.  Զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մա սին օ րենսդ
րութ յու նը

 Զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան ո լոր տում ծա գող հա րա բե րու-
թ յուն նե րը կար գա վոր վում են  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
 Սահ մա նադ րութ յամբ,  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան մի ջազ-
գա յին պայ մա նագ րե րով,  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան քա ղա-
քա ցիա կան օ րենսգր քով, սույն օ րեն քով, այլ օ րենք նե րով, ինչ պես 
նաև դրանց հի ման վրա և դ րան ցով սահ ման ված շրջա նակ նե րում 
այդ հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վո րող ի րա վա կան այլ ակ տե րով:

 Հոդ ված 3.  Հիմնա կան հաս կա ցութ յուն նե րը

Ս տորև բեր ված հաս կա ցութ յուն նե րը սույն օ րեն քում օգ տա-
գործ վում են հետև յալ նշա նա կութ յամբ.

1)  զանգ վա ծա յին լրատ վութ յուն (այ սու հետ` լրատ վութ յուն)` ան-
սահ մա նա փակ թվով ան ձանց հա մար հա սա նե լի տե ղե կա-
տվութ յան տա րա ծում, ո րի հիմնա կան նպա տակն է ա պա-
հո վել մար դու սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը` ա զա տո րեն, 
ան կախ պե տա կան սահ ման նե րից` փնտրե լու, ստա նա լու և 
 տա րա ծե լու տե ղե կութ յուն ներ ու գա ղա փար ներ:
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Լ րատ վութ յունն ի րա կա նաց վում է զանգ վա ծա յին լրատ վու-
թյան մի ջո ցի տա րած մամբ.

2)  զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մի ջոց (այ սու հետ` լրատ վու-
թյան մի ջոց)` լրատ վութ յուն ի րա կա նաց նե լու մի ջոց, ո րը 
բա ժա նոր դագ րութ յամբ կամ ա ռանց դրա, վճա րո վի կամ  
անվ ճար հի մունք նե րով տա րած վում է` 
-  մշտա կան ան վա նում, հեր թա կան հա մար և  ամ սա թիվ  

ու նե ցող պար բե րա կան թո ղար կումնե րով` նյու թա կան կրի -
չ ի վրա, ո րոնց միև նույն բո վան դա կութ յամբ օ րի նա կնե րի 
քա նա կը պա կաս չէ հար յու րից, 

- հե ռուս տա ռա դիո հա ղորդ մամբ, 
-  հան րա յին հե ռա հա ղոր դակ ցութ յան ցան ցով (ցան ցա յին 

լրատ վութ յան մի ջոց)` որ պես ո րո շա կի հաս ցե ու նե ցող, 
ան սահ մա նա փակ թվով ան ձանց հա մար հա սա նե լի և 
լ րատ վութ յուն նե րա ռող տե ղե կատ վա կան պա շար` ան-
կախ թար մաց ման պար բե րա կա նութ յու նից, պահ ման ժա-
մա նա կի տևո ղութ յու նից և  այլ չա փա նիշ նե րից,

-  հա մա ցան ցում սե փա կան կամ վար ձա կա լած դո մեյն, հոս-
թինգ ու նե ցող և  սույն օ րեն քի 11-րդ  հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ 
 կե տե րում նշված տե ղե կութ յուն նե րը պա րու նա կող կայ քի 
մի ջո ցով: 

Լ րատ վութ յան մի ջոց են նաև լրատ վա կան գոր ծա կա լութ յան և 
ն մա նա տիպ բնույ թի այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի պար բե րա կան 
հա ղոր դումնե րը` ուղղ ված լրատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա-
նաց նող նե րին` ան կախ տա րած ման ձևից, թո ղարկ ման օ րի նակ նե-
րի քա նա կից կամ որ ևէ այլ չա փա նի շից.

3)  լրատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող` ի րա վա բա-
նա կան կամ ֆի զի կա կան անձ, այդ թվում` ան հատ ձեռ նար-
կա տեր, որն իր ա նու նից տա րա ծում է լրատ վութ յան մի ջոց:

Ե թե  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում լրատ վա կան գոր ծու-
նեութ յուն ի րա կա նաց նողն այդ գոր ծու նեութ յան ա ռան ձին փու լերն 
ի րա կա նաց նում է այլ ան ձանց (զուտ տա րա ծո ղը, հրա տա րա կի չը 
և  այլն) հետ կնքած գոր ծարք նե րի հի ման վրա, ա պա այդ ան ձինք, 
սույն օ րեն քի ի մաս տով, լրատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց-
նող ներ չեն. 

4)  լրագ րող` լրատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող 
ֆի զի կա կան անձ, լրատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա-
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նաց նո ղի ներ կա յա ցու ցիչ, նրա հետ կնքած աշ խա տան քա-
յին կամ այլ պայ մա նագ րի հի ման վրա տե ղե կատ վութ յուն 
փնտրող, հա վա քող, ստա ցող, պատ րաս տող, խմբագ րող:  
  (3-րդ  հոդ վա ծը լրաց. 06.03.20 ՀՕ-147-Ն)

  Հոդ ված 4. Լ րատ վութ յան ո լոր տում խոս քի ա զա տութ յան 
ի րա վուն քի ա պա հով ման ե րաշ խիք նե րը

1.  Լ րատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող նե րը և լ րա-
գրող նե րը գոր ծում են ա զա տո րեն` ի րա վա հա վա սա րութ յան, 
օ րի նա կա նութ յան, խոս քի (ար տա հայտ վե լու) ա զա տութ յան 
և  բազ մա կար ծութ յան սկզբունք նե րի հի ման վրա:

Լ րագ րողն իր մաս նա գի տա կան օ րի նա կան գոր ծու նեու թյան 
ըն թաց քում, որ պես հա սա րա կա կան պարտք կա տա րող անձ, 
պաշտ պան վում է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան օ րենսդ րու-
թյամբ:

2.  Լ րատ վութ յան մի ջոց նե րը թո ղարկ վում և  տա րած վում են 
ա ռանց նախ նա կան կամ ըն թա ցիկ պե տա կան գրանց ման, 
լի ցեն զա վոր ման, պե տա կան կամ որ ևէ այլ մարմնում հայ-
տա րա րագր ման կամ որ ևէ մարմնի ծա նուց ման:

 Հե ռուս տա ռա դիո հե ռար ձակ ման լի ցեն զա վո րումն ի րա կա-
նաց վում է հե ռուս տա տե սութ յան և  ռա դիո յի մա սին  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան օ րենսդ րութ յա նը հա մա պա տաս խան:

3. Ար գել վում է`
1) գրաքն նութ յու նը.
2)  որ ևէ տե ղե կատ վութ յուն տա րա ծե լուն կամ դա տա րա ծե լուց 

հրա ժար վե լուն նպա տա կաուղղ ված կամ դրան հան գեց նող 
հար կադ րան քը լրատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նա-
ցնո ղի և լ րագ րո ղի նկատ մամբ.

3)  լրագ րո ղի մաս նա գի տա կան օ րի նա կան գոր ծու նեութ յա նը 
խո չըն դո տե լը.

4)  խտրա կա նութ յու նը լրատ վութ յան հա մար անհ րա ժեշտ 
սարքա  վո րումնե րի և ն յու թե րի քա ղա քա ցիա կան շրջա նա-
ռու թյու նում.
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5)  ցան կա ցած, այդ թվում` այլ երկր նե րում թո ղարկ ված և  տա-
րած ված լրատ վութ յան մի ջոց նե րից օգտ վե լու` ան ձի ի րա-
վուն քի սահ մա նա փա կու մը:

  Հոդ ված 5.  Տե ղե կատ վութ յան աղբ յուր նե րի   
պաշտ պա նութ յու նը

1.  Լ րատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող նե րը և լ րա-
գրող նե րը պար տա վոր չեն բա ցա հայ տել տե ղե կատ վու-
թյան աղբ յու րը, բա ցա ռութ յամբ սույն հոդ վա ծի 2-րդ  մա սով 
նախա տես ված դեպ քե րի:

2.   Տե ղե կատ վութ յան աղբ յու րի բա ցա հայ տու մը լրատ վա կան 
գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նո ղին, ինչ պես նաև լրագ րո ղին 
կա րող է պար տադր վել դա տա րա նի ո րոշ մամբ` քրեա կան 
գոր ծի ա ռի թով` ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա-
գոր ծութ յան բա ցա հայտ ման նպա տա կով, ե թե հա սա րա կու-
թյան շա հե րի քրեաի րա վա կան պաշտ պա նութ յան անհ րա-
ժեշ տութ յունն ա վե լի ծան րակ շիռ է, քան տե ղե կատ վութ յան 
աղբ յու րը չբա ցա հայ տե լու հա սա րա կութ յան շա հագրգռ վա-
ծութ յու նը, և ս պառ ված են հա սա րա կա կան շա հե րի պաշտ-
պա նութ յան մնա ցած բո լոր մի ջոց նե րը: Այդ դեպ քում, լրա-
գրո ղի միջ նոր դութ յամբ, դա տա կան քննութ յունն ի րա կա-
նաց վում է դռնփակ:

  Հոդ ված 6. Լ րագ րո ղի հա վա տար մագ րու մը

1.  Լ րատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նողն իր լրագ րո-
ղին հա վա տար մագ րե լու հա մար ի րա վունք ու նի դի մել պե-
տա կան մար մին ներ:

 Պե տա կան մար մի նը պար տա վոր է, սույն օ րեն քին և տվ յալ 
մարմնում լրագ րող նե րի հա վա տար մագր ման կար գին հա մա պա-
տաս խան, հնգօր յա ժամ կե տում հա վա տար մագ րել լրագ րո ղին:

 Հա վա տար մագր ման կարգ սահ ման ված չլի նե լը լրագ րո ղի հա-
վա տար մագ րու մը մեր ժե լու հիմք չէ:

2.   Պե տա կան մար մին նե րում լրագ րող նե րի հա վա տար մա-
գրման կար գում սահ ման վում են`
1)  լրատ վութ յան մի ջո ցին ներ կա յաց վող այն պա հանջ նե րը 

(լրատ վութ յան մի ջո ցի տե սա կը, տա րած ման տա րած քը, 
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մա մու լի տպա քա նա կը և  այլն), ո րոնց պա րա գա յում հա-
վա տար մագր վում է նրա լրագ րո ղը.

2)  հա վա տար մագր ված լրագ րո ղի աշ խա տան քի կազ մա-
կերպ ման կա նոն նե րը, այդ թվում` նրա աշ խա տան քի 
արդ յու նա վե տութ յան ա պա հով մանն ուղղ ված պայ ման-
նե րը. 

3)  տվյալ մարմնի գոր ծու նեութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն-
նե րից բխող պա հանջ նե րը:

3.   Հա վա տար մագր ման կար գում չպետք է սահ ման վեն, իսկ 
սահ ման վե լու դեպ քում ի րա վա բա նա կան ուժ չու նեն այն պի-
սի դրույթ նե րը, ո րոնք`
1)  կսահ մա նա փա կեն հա վա տար մագր ված լրագ րո ղի ի րա-

վուն քը` մաս նակ ցե լու տվյալ մարմնի, դրա ստո րա բա ժա-
նումնե րի նիս տե րին, այլ մի ջո ցա ռումնե րին, բա ցա ռու-
թյամբ դրանց դռնփակ լի նե լու դեպ քե րի.

2)  կբա ցա ռեն տվյալ մարմնում անց կաց վող մի ջո ցա ռումնե-
րի մա սին լրագ րող նե րի` ող ջա միտ ժամ կե տում տե ղե-
կաց ված լի նե լը.

3)  ան հա վա սար պայ ման ներ կստեղ ծեն հա վա տար մա-
գրված լրագ րող նե րի հա մար.

4)  կսահ մա նա փա կեն լրագ րո ղի` տե ղե կատ վութ յուն ձեռք 
բե րե լու օ րեն քով սահ ման ված ի րա վունք նե րը: 

4.   Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պե տա կան կա ռա վար-
ման մար մին նե րում հա վա տար մագր ման օ րի նա կե լի կար գը 
սահ մա նում է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա-
րութ յու նը:

5.  Լ րագ րո ղի հա վա տար մագ րու մը կա րող է դա դա րեց վել նրան 
հա վա տար մագր ման ներ կա յաց րած լրատ վա կան գոր ծու-
նեութ յուն ի րա կա նաց նո ղի դի մու մով:

6.   Հա վա տար մագր ված լրագ րողն իր աշ խա տան քը կազ մա-
կեր պում է տվյալ մարմնում լրագ րող նե րի հա վա տար մագր-
ման կար գին և  այդ մար մին նե րի աշ խա տա կար գի կա նոն նե-
րին հա մա պա տաս խան:

7.  Որ ևէ մարմնում հա վա տար մագր ված բո լոր լրագ րող նե րի 
հա մար աշ խա տան քի պայ ման նե րը պետք է լի նեն նրանց 
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աշ խա տան քին նպաս տող և  ոչ խտրա կան` ող ջամ տութ յան 
սահ ման նե րում: Լ րատ վութ յան մի ջոց նե րի հա մար նա խա-
տես ված տե ղե կատ վութ յու նը հա վա տար մագր ված բո լոր 
լրագ րող նե րին պետք է տրա մադր վի միա ժա մա նակ, իսկ 
նա խա տես վող մի ջո ցա ռումնե րի ճշգրիտ ժա մա նա կի և  վայ-
րի մա սին նրանք պետք է տե ղե կաց վեն դրանք սկսվե լուց 
ա ռաջ` ող ջա միտ ժամ կե տում:

8.  Օ տա րերկր յա պե տութ յան օ րենսդ րութ յան հի ման վրա գոր-
ծող լրատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նո ղի ներ կա-
յա ցուց չի` լրագ րո ղի`  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում 
հա վա տար մագր ման կար գը սահ մա նում է  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նը:

9.   Հա վա տար մագր ման կար գի սահ ման ված լի նե լը չի կա րող 
հիմք դառ նալ օ րեն քով սահ ման ված կար գով լրագ րո ղին 
տե ղե կատ վութ յան տրա մադ րու մը մեր ժե լու հա մար:

   Հոդ ված 7. Լ րատ վութ յան ո լոր տում խոս քի ա զա տութ յան 
ի րա վուն քի սահ մա նա փա կումնե րը

1.  Ար գել վում է օ րեն քով սահ ման ված կար գով գաղտ նի հա մար-
վող կամ քրեո րեն պատ ժե լի ա րարք ներ քա րո զող, ինչ պես 
նաև այն պի սի տե ղե կատ վութ յան տա րա ծու մը, ո րը խախ-
տում է մար դու անձ նա կան և  ըն տա նե կան կյան քի ան ձեռնա-
մխե լիութ յու նը:

2.  Ար գել վում է տե սա ձայ նագր մամբ ստաց ված տե ղե կատ վութ յան 
տա րա ծու մը, ե թե դա ստաց վել է տե սա ձայ նագր ման կա տար-
ման մա սին ա ռանց ան ձին զգու շաց նե լու, և  այդ անձն ակն կա-
լել է, որ գտնվում է տե սա ձայ նագ րու մը կա տա րո ղի տե սա դաշ-
տից դուրս, լսե լի չէ նրա հա մար և դ րա հա մար ձեռ նար կել է 
բա վա րար մի ջոց ներ, բա ցա ռութ յամբ, երբ տե սա ձայ նագ րու մը 
կա տա րած ան ձի տե սա դաշ տից դուրս լի նե լու կամ նրա հա մար 
լսե լի չլի նե լու հա մար ձեռ նարկ ված մի ջոց ներն ակն հայ տո րեն 
ան բա վա րար են ե ղել:

3.   Սույն հոդ վա ծի 2-րդ  մա սում նշված, ինչ պես նաև մար դու 
անձ նա կան և  ըն տա նե կան կյան քին վե րա բե րող տե ղե կա-
տվութ յան տա րա ծու մը թույ լատր վում է, ե թե դա անհ րա ժեշտ 
է հան րա յին շա հե րի պաշտ պա նութ յան հա մար:
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  Հոդ ված 8.  Հերք ման և  պա տաս խա նի ի րա վուն քը

1.  Անձն ի րա վունք ու նի լրատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա-
նաց նո ղից պա հան ջել հեր քե լու իր ի րա վունք նե րը խախ տող 
փաս տա ցի անճշ տութ յուն նե րը, ո րոնք տեղ են գտել լրատ-
վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նո ղի տա րա ծած տե-
ղե կատ վութ յան մեջ, ե թե վեր ջինս չի ա պա ցու ցում, որ այդ 
փաս տե րը հա մա պա տաս խա նում են ի րա կա նութ յա նը: 

 Հերք ման պա հան ջը կա րող է ներ կա յաց վել մե կամս յա ժամ կե-
տում` հաշ ված այն տե ղե կատ վութ յան տա րած ման օր վա նից, ո րին 
վե րա բե րում է հեր քու մը:

2.  Լ րատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նո ղը հերք ման 
պա հանջն ստա նա լուց հե տո` մեկ շա բաթ յա ժամ կե տում, 
պար տա վոր է հերք ման պա հան ջը ներ կա յաց նո ղին տե ղե-
կաց նել հեր քու մը տա րա ծե լու ժա մա նա կի մա սին կամ գրա-
վոր հայտ նել հերք ման տա րա ծու մը մեր ժե լու մա սին:

3.   Հեր քումն ի րա կա նաց վում է լրատ վութ յան նույն մի ջո ցում, 
իսկ ե թե դա հնա րա վոր չէ, ա պա հեր քում պա հան ջո ղի հա-
մար ըն դու նե լի այլ ե ղա նա կով: 

 Հեր քումն ի րա կա նաց վում է դրա պա հանջն ստա նա լու օր վա-
նից հե տո` մեկ շա բաթ յա ժամ կե տում: Այդ ժամ կե տում լրատ վու-
թյան մի ջո ցի թո ղար կում տե ղի չու նե նա լու կամ միակ թո ղար կումն 
ար դեն իսկ թույ լատր ված լի նե լու դեպ քում հեր քու մը պետք է տեղ 
գտնի լրատ վութ յան մի ջո ցի ա ռա ջին իսկ թո ղարկ ման մեջ: 

 Հեր քումն ի րա կա նաց վում է , Հեր քու մե խո րագ րի ներ քո:   
Տե ղա կայ ման, ձևա վոր ման, տա ռա տե սա կի չա փի ու տե սա կի, հա-
ղորդ ման ժա մի ա ռու մով հեր քու մը չպետք է զի ջի այն տե ղե կա-
տվութ յա նը, ո րին վե րա բե րում է:

4.  Պե տա կան մար մին նե րի, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ թեկ նա ծո ւի մա սին 
տա րած ված տե ղե կատ վութ յան հեր քու մը կա տար վում է 24 
ժամ վա ըն թաց քում: Ե թե մինչև քվեար կութ յան սկիզ բը մնա-
ցել է ոչ ա վե լի, քան 24 ժամ, ա պա հեր քու մը կա տար վում է 
դրա մա սին պա հանջն ստա նա լուն պես: Նշ ված ժամ կե տում 
հերք ման տա րա ծու մը հնա րա վոր չլի նե լու դեպ քում դա պետք 
է տա րած վի սույն հոդ վա ծով սահ ման ված ժամ կե տում:

5.   Հերք ման պա հան ջի հետ անձն ի րա վունք ու նի պա հան ջել իր 
պա տաս խա նի հրա պա րա կու մը: 



190

Լ րատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նո ղը կա րող է պա-
տաս խա նի հրա պա րա կու մը զու գակ ցել կամ չզու գակ ցել հեր քու-
մով:  Հերք ման պա հան ջը բա վա րար ված է հա մար վում պա տաս-
խա նի հրա պա րա կու մով:

6.  Պա տաս խա նի հրա պա րակ ման պա հան ջը բա վա րար վում է 
սույն հոդ վա ծով հերք ման հա մար սահ ման ված կա նոն նե րով: 

 Պա տաս խա նը չպետք է հա կա սի սույն օ րեն քի պա հանջ նե-
րին և  պետք է վե րա բե րի միայն պա տաս խա նի ա ռար կա տե ղե-
կատ վութ յան մեջ տեղ գտած փաս տա ցի անճշ տութ յուն նե րին: Այն 
չպետք է պա րու նա կի պա տաս խա նի ա ռար կա տե ղե կատ վութ յու նը 
պատ րաս տած կամ տա րա ծած ան ձի, ցան կա ցած այլ ան ձի կամ 
նրանց գոր ծու նեութ յան քննա դա տութ յուն, ե թե դա ուղ ղա կիո րեն 
կապ ված չէ այդ տե ղե կատ վութ յան հետ: 

 Պա տաս խա նի ծա վա լը չպետք է գե րա զան ցի պա տաս խա նի 
ա ռար կա տե ղե կատ վութ յան ծա վա լը: Ե թե պա տաս խա նի ա ռար-
կա տե ղե կատ վութ յու նը բազ մա բո վան դակ նյու թի ամ բողջ ծա վա-
լից հստակ սահ մա նա զատ վող ինք նու րույն, ա ռան ձին հատ ված է, 
ա պա պա տաս խա նի ծա վա լը չպետք է գե րա զան ցի այդ հատ վա ծի 
ծա վա լը: 

 Պա տաս խա նը հրա պա րակ վում է անվ ճար:
7.  Հերք ման և (կամ) պա տաս խա նի հրա պա րակ ման պա հան ջը 

պետք է մերժ վի, ե թե տվյալ պա հան ջը`
1) ա նա նուն է.
2)  հա կա սում է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տին: 

 Հերք ման պա հան ջի հետ ներ կա յաց վող պա տաս խա նի հրա-
պա րակ ման պա հան ջը պետք է մերժ վի, ե թե այդ պա տաս խա նը չի 
հա մա պա տաս խա նում սույն օ րեն քի 7-րդ  հոդ վա ծի պա հանջ նե րին:

8.   Հերք ման կամ պա տաս խա նի հրա պա րակ ման պա հան ջը 
կա րող է մերժ վել, ե թե`
1)  չի պահ պան վել սույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես-

ված ժամ կե տը.
2)  պա հան ջը վե րա բե րում է այն պի սի տե ղե կատ վութ յա նը, 

ո րը տա րած վել է հրա պա րա կա յին ե լույ թին, պե տա կան 
մար մին նե րի պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րին, լրատ-
վութ յան այլ մի ջո ցին կամ հե ղի նա կա յին որ ևէ ստեղ ծա-
գոր ծութ յա նը կա տար ված հղու մով, և սկզբ նաղբ յու րը 
հեր քում չի տա րա ծել: 
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 Հերք ման պա հան ջի հետ ներ կա յաց վող պա տաս խա նի հրա-
պա րակ ման պա հան ջը կա րող է մերժ վել, ե թե այդ պա տաս խա նը 
չի հա մա պա տաս խա նում սույն օ րեն քի պա հանջ նե րին:

9.  Ե թե լրատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նո ղը հրա ժար-
վում է տա րա ծել հեր քու մը կամ պա տաս խա նը կամ խախ տում 
է դրանք տա րա ծե լու` սույն օ րեն քով սահ ման ված կարգն ու 
ժամ կե տը, ա պա ան ձը, ո րի ի րա վունք նե րը խախտ վում են, 
ի րա վունք ու նի օ րեն քով սահ ման ված կար գով դի մել դա տա-
րան` հեր քու մը տա րա ծե լու և  իր պա տաս խա նը հրա պա րա կե-
լու հայ ցով:

  Հոդ ված 9. Լ րատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նո
ղի պա տաս խա նատ վութ յու նը

1.  Լ րատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նո ղի կող մից 
այդ գոր ծու նեութ յան ի րա կա նա ցումն օ րեն քի պա հանջ նե րի 
խախտ մամբ ա ռաջ է բե րում օ րեն քով նա խա տես ված պա-
տաս խա նատ վութ յուն:

2.  Լ րատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նողն ա զատ վում 
է տվյալ տե ղե կատ վութ յան տա րած ման հա մար պա տաս-
խա նատ վութ յու նից, ե թե դա`
1) ստաց վել է լրատ վա կան գոր ծա կա լութ յու նից.
2)  բխում է վի ճար կող կող մի կամ նրա ներ կա յա ցուց չի հրա-

պա րա կա յին ե լույ թից կամ պա տաս խա նից կամ նրան ցից 
ել նող փաս տաթղ թից.

3)  հրա պա րա կա յին ե լույ թի, պե տա կան մար մին նե րի պաշ-
տո նա կան փաս տաթղ թե րի, լրատ վութ յան այլ մի ջո ցի 
կամ հե ղի նա կա յին որ ևէ ստեղ ծա գոր ծութ յան բո վան-
դա կած տե ղե կատ վութ յան բա ռա ցի կամ բա րե խիղճ  
վե րար տադ րութ յունն է, և  դա տա րա ծե լիս ին քը կա տա րել 
է հղում այդ աղբ յու րին:

3.  Օ րեն քով սահ ման ված կար գով գաղտ նի հա մար վող տե-
ղե կատ վութ յան տա րած ման հա մար լրատ վա կան գոր ծու-
նեութ յուն ի րա կա նաց նո ղը պա տաս խա նատ վութ յան են թա-
կա չէ, ե թե այդ տե ղե կատ վութ յու նը նա ձեռք չի բե րել օ րեն-
քով ար գել ված ե ղա նա կով, կամ ակն հայտ չի ե ղել, որ դա 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով գաղտ նիք է հա մար վել: 
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Ե թե լրատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նո ղը տա րա ծել 
է այն պի սի տե ղե կատ վութ յուն, ո րի` օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
գաղտ նի հա մար վելն ակն հայտ է ե ղել, սա կայն այդ տե ղե կատ վու -
թյան տա րա ծու մը բխել է հան րա յին շա հե րի պաշտ պա նութ յան ան-
հ րա ժեշ տութ յու նից, ա պա նա պա տաս խա նատ վութ յան են թա կա չէ:

  Հոդ ված 10. Լ րատ վութ յան մի ջո ցի ան վա նու մը

1.  Լ րատ վութ յան մի ջո ցի ան վա նու մը պետք է ըն դու նե լի լի նի 
հա սա րա կա կան բա րո յա կա նութ յան տե սանկ յու նից ու տար-
բեր վի և շ փո թութ յան աս տի ճա նի նման չլի նի լրատ վութ յան 
այլ մի ջո ցի, այդ թվում` վեր ջին եր կու տա րի նե րին տա րա ծու-
մը դա դա րեց րած լրատ վութ յան մի ջո ցի ան վան մա նը, ե թե 
վեր ջի նիս տա րա ծո ղը լրատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա-
նաց նող նույն ան ձը չի ե ղել:

2.  Լ րատ վութ յան մի ջո ցի ան վան ման մեջ հան րա հայտ ան ձի 
ա նու նը կամ դրա մի մա սը, ե թե դա ակն հայ տո րեն կապ վում 
է այդ հան րա հայտ ան ձի հետ, կա րող է օգ տա գործ վել միայն 
այդ ան ձի, իսկ նրա մա հա ցած լի նե լու դեպ քում` ժա ռան գի 
գրա վոր հա մա ձայ նութ յամբ: Ե թե ան ձը, իսկ նրա մա հա ցած 
լի նե լու դեպ քում` ժա ռան գը, գտնում է, որ լրատ վութ յան մի-
ջո ցի գոր ծու նեութ յունն ստվե րում է այդ ան ձի հե ղի նա կու-
թյու նը, ա պա կա րող է լրատ վութ յան մի ջո ցի ան վան ման մեջ 
ան ձի ա նունն օգ տա գոր ծե լու ի րա վուն քից զրկե լու պա հան-
ջով դի մել դա տա րան:

3.  Լ րատ վութ յան մի ջո ցի ան վան ման մեջ «Հա յաս տա ն» բա-
ռի հո լո վաձ ևերն ու դրանց թարգ մա նութ յուն նե րը կա րող են  
օգ տա գործ վել  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա ռա վա-
րութ յան սահ մա նած կար գով:

4.  Լ րատ վութ յան մի ջո ցի ան վան ման ի րա վա կան պաշտ պա-
նութ յան նպա տա կով այդ ան վա նու մը կա րող է գրանց վել 
որ պես ապ րան քա յին նշան:

5.  Լ րատ վութ յան մի ջո ցի ան վան ման վե րա բեր յալ սույն հոդ-
վա ծի պա հանջ նե րը տա րած վում են լրատ վութ յան մի ջո ցի 
խո րագ րի, ինչ պես նաև ցան ցա յին լրատ վութ յան մի ջո ցի 
հաս ցեի վրա:
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Հոդ ված 11.  Թո ղարկ ման տվյալ նե րը ներ կա յաց նե լը

1.  Ն յու թա կան կրի չի վրա թո ղարկ ված լրատ վութ յան մի ջո ցի 
յու րա քանչ յուր թո ղար կում պետք է նե րա ռի`
1) լրատ վութ յան մի ջո ցի ան վա նու մը.
2)  լրատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող ի րա վա-

բա նա կան ան ձի լրիվ ան վա նու մը, կազ մա կեր պա կան-
իրա վա կան ձևը, գտնվե լու վայ րը, ի րա վա բա նա կան ան-
ձի պե տա կան գրանց ման (կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի 
ա նու նից գոր ծող նրա ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժան ման 
հաշ վառ ման) վկա յա կա նի հա մա րը, տրման օ րը, իսկ ե թե 
լրատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նո ղը ֆի զի-
կա կան անձ է, ա պա նրա ա նու նը, ազ գա նու նը, հաս ցեն, 
ե թե նա ան հատ ձեռ նար կա տեր է, ա պա նաև պե տա կան 
գրանց ման վկա յա կա նի հա մա րը և տր ման օ րը.

3)  լրատ վութ յան մի ջո ցի տվյալ թո ղարկ ման հա մար պա-
տաս խա նա տու ան ձի ա նու նը, ազ գա նու նը (ըստ անձ նա-
գ րի).

4) տվյալ թո ղարկ ման տա րին, ա մի սը և  ամ սա թի վը.
5) տվյալ թո ղարկ ման հեր թա կան հա մա րը.
6) տվյալ թո ղարկ ման օ րի նակ նե րի ընդ հա նուր քա նա կը:

2.   Թո ղարկ ման տվյալ նե րի մեջ կա րող են նե րառ վել սույն հոդ-
վա ծում չնշված այլ տե ղե կութ յուն ներ:

3.   Հե ռուս տա ռա դիո հա ղորդ մամբ տա րած վող լրատ վութ յան 
մի ջո ցի թո ղարկ ման տվյալ նե րը ներ կա յաց վում են հե ռուս-
տա տե սութ յան և  ռա դիո յի մա սին  Հա յաս տա նի  Հան րա պե-
տութ յան օ րենսդ րութ յա նը հա մա պա տաս խան:

  Հոդ ված 12.  Ֆի նան սա վոր ման աղբ յուր նե րի թա փան ցի
կութ յու նը

Լ րատ վա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նո ղը, մինչև ըն թա-
ցիկ տար վա մար տի ե րե սուն մե կը նե րառ յալ, պար տա վոր է լրատ-
վութ յան մի ջո ցի հեր թա կան թո ղարկ ման մեջ (ե թե դա թո ղար կվում 
է) «Տա րե կան հաշ վետ վութ յու ն» վեր նագ րի ներ քո հրա պա րա-
կել նա խորդ տար վա ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յու նը` կապ ված 
տվյալ լրատ վութ յան մի ջո ցին առնչ վող գոր ծու նեութ յան հետ` նշե-
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լով հա մա խառն ե կամ տի և դ րա կազ մում նվի րատ վութ յուն նե րի 
մաս նա բաժ նի չա փե րը:

 

  Հոդ ված 13.  Պար տա դիր օ րի նակ նե րը և լ րատ վութ յան մի
ջոց նե րի վար չա կան ռե գիստ րը

1.   Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում նյու թա կան կրի չի վրա թո-
ղարկ ված և  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում տա րած վող 
լրատ վութ յան մի ջո ցի յու րա քանչ յուր թո ղարկ ման եր կո ւա կան 
օ րի նակ անվ ճար ու ղարկ վում է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յուն,  Հա յաս տա նի ազ գա յին 
գրա դա րան և  Հա յաս տա նի ազ գա յին գրա պա լատ:

2.  Լ րատ վութ յան մի ջոց նե րը, ըստ ստաց ված պար տա դիր օ րի-
նակ նե րի և  թո ղարկ ման տվյալ նե րի, հաշ վառ վում են  Հա յաս-
տա նի  Հան րա պե տութ յան լրատ վութ յան մի ջոց նե րի վար չա կան  
ռե գիստ րում, ո րը գոր ծում է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան հա մա կար գում, և  ո րի 
վար ման կար գը սահ մա նում է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րը:

 Հոդ ված 14. Եզ րա փա կիչ դրույթ

 Սույն օ րեն քի ու ժի մեջ մտնե լու պա հից ու ժը կորց րած ճա նա չել 
«Մա մու լի և  զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մյուս մի ջոց նե րի մա սի ն» 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 1991 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 8-ի 
Ն-420 օ րեն քը: 

Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան
 Նա խա գահ 
Ռ.  Քո չար յան

2004 թ. հուն վա րի 14
Եր ևան
ՀՕ-14-Ն  



195

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Ըն դուն ված է 2003 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 23-ին
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈԻԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

  Հոդ ված 1.  Սույն օ րեն քի կար գա վոր ման ա ռար կան և   
գոր ծո ղութ յան ո լոր տը

1.   Սույն օ րեն քը կար գա վո րում է տե ղե կատ վութ յան ա զա տու-
թ յան հետ կապ ված հա րա բե րութ յուն նե րը, սահ մա նում է 
տե ղե կատ վութ յա նա պա հով ման բնա գա վա ռում տե ղե կա-
տվութ յուն տնօ րի նող նե րի ի րա վա սութ յու նը, ինչ պես նաև 
տե ղե կութ յուն ներ ստա նա լու կար գը, ձևե րը և  պայ ման նե րը:

2.   Սույն օ րեն քի գոր ծո ղութ յու նը տա րած վում է պե տա կան և 
 տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, պե տա կան 
հիմնարկ նե րի, բյու ջե նե րից ֆի նան սա վոր վող կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի, ինչ պես նաև հան րա յին նշա նա կութ յան կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի և դ րանց պաշ տո նա տար ան ձանց վրա։ 

   Հոդ ված 2.  Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան մա սին 
օ րենսդ րութ յու նը

1.   Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան մա սին օ րենսդ րութ յու նը 
բաղ կա ցած է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան  Սահ մա նա-
դրութ յու նից, սույն օ րեն քից և  ի րա վա կան այլ ակ տե րից:

2.  Ե թե  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան մի ջազ գա յին պայ մա-
նագ րե րով սահ ման ված են այլ նոր մեր, քան նա խա տես ված են 
սույն օ րեն քով, ա պա կի րառ վում են մի ջազ գա յին պայ մա նագ րի 
նոր մե րը։
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  Հոդ ված 3.  Սույն օ րեն քում օգ տա գործ վող հիմնա կան  
հաս կա ցութ յուն նե րը

 Սույն օ րեն քում օգ տա գործ վում են հետև յալ հիմնա կան հաս-
կա ցութ յուն նե րը.

տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յուն՝ տե ղե կութ յունն օ րենսդ րու-
թ յամբ սահ ման ված կար գով փնտրե լու և  դա տե ղե կատ վութ յուն 
տնօ րի նո ղից ստա նա լու ի րա վուն քի ի րա կա նա ցում.

տե ղե կութ յուն՝ ան ձի, ա ռար կա յի, փաս տի, հան գա ման քի, 
ի րա դար ձութ յան, ե ղե լութ յան, եր ևույ թի վե րա բեր յալ օ րենս-
դրութ յամբ սահ ման ված կար գով ստաց ված և ձ ևա վոր ված 
տվյալ ներ՝ ան կախ դրանց տնօ րին ման ձևից կամ նյու թա կան 
կրի չից (տեքս տա յին, է լեկտ րո նա յին փաս տաթղ թեր, ձայ նա-
գրութ յուն ներ, տե սագ րութ յուն ներ, լու սա ժա պա վեն ներ, գծա-
գրեր, սխե մա ներ, նո տա ներ, քար տեզ ներ).

տե ղե կատ վութ յուն տնօ րի նող՝ տե ղե կութ յուն ներ ու նե ցող պե-
տա կան և  տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներ, պե տա կան 
հիմնարկ ներ, բյու ջե նե րից ֆի նան սա վոր վող կազ մա կեր պութ յուն-
ներ, ինչ պես նաև հան րա յին նշա նա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն-
ներ և դ րանց պաշ տո նա տար ան ձինք.

հան րա յին նշա նա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն՝ ապ րան քա յին 
շու կա յում մե նաշ նորհ կամ գե րիշ խող դիրք ու նե ցող, ինչ պես նաև 
ա ռող ջա պա հութ յան, սպոր տի, կրթութ յան, մշա կույ թի, սո ցիա լա-
կան ա պա հո վութ յան, տրանս պոր տի և  կա պի, կո մու նալ ո լորտ նե-
րում հան րութ յա նը ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող ոչ պե տա կան կազ-
մա կեր պութ յուն ներ.

հար ցում՝ տե ղե կութ յուն փնտրե լու և (կամ) դա ստա նա լու նպա-
տա կով սույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով տե ղե կատ վութ յուն 
տնօ րի նո ղին ուղղ ված գրա վոր կամ բա նա վոր դի մում.

հրա պա րա կում՝ տե ղե կութ յու նը մա մու լի և  զանգ վա ծա յին 
լրատ վութ յան մյուս մի ջոց նե րով, հա մաշ խար հա յին հա մա կարգ-
չա յին ցան ցով (այ սու հետ՝ Ին տեր նետ), ինչ պես նաև օ րենս դրու-
թ յամբ սահ ման ված այլ մի ջոց նե րով հան րութ յա նը տե ղե կաց նե-
լը և  մատ չե լի դարձ նե լը։ 
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Հոդ ված 4.  Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան ա պա հով ման 
հիմնա կան սկզբունք նե րը

 Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան ա պա հով ման հիմնա կան 
սկզբուն ք  ներն են՝

1)  տե ղե կութ յուն նե րը գրան ցե լու, դա սա կար գե լու և  պահ պա նե-
լու միաս նա կան կար գի սահ մա նու մը.

2)  տե ղե կութ յուն ներ փնտրե լու և ս տա նա լու ա զա տութ յան 
պաշտ պա նութ յու նը.

3)  տե ղե կութ յուն ներ տրա մադ րե լու մատ չե լիութ յան ա պա հո-
վու մը.

4) հրա պա րա կայ նութ յու նը։

   Հոդ ված 5.  Տե ղե կատ վութ յուն նե րի գրան ցու մը,   
դա սա կար գու մը և  պահ պա նու մը

 Տե ղե կատ վութ յուն տնօ րի նո ղի կող մից մշակ ված կամ նրան 
ա ռաք ված տե ղե կութ յուն նե րի գրան ցու մը, դա սա կար գու մը և  պահ-
պա նումն ի րա կա նաց վում է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան կա-
ռա վա րութ յան սահ մա նած կար գով։

   Հոդ ված 6.  Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան ի րա կա նա ցու մը

1.   Յու րա քանչ յուր անձ ի րա վունք ու նի ծա նո թա նա լու իր 
փնտրած տե ղե կութ յա նը և (կամ) դա ստա նա լու նպա տա կով 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով հարց մամբ դի մե լու տե ղե-
կատ վութ յուն տնօ րի նո ղին և ս տա նա լու այդ տե ղե կութ յու նը։ 

2.  Օ տա րերկր յա ան ձինք սույն օ րեն քով նա խա տես ված ի րա-
վունք նե րից և  ա զա տութ յուն նե րից կա րող են օգտ վել միայն 
օ րեն քով և (կամ) մի ջազ գա յին պայ մա նագ րով սահ ման ված 
դեպ քե րում:

3.   Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յու նը կա րող է սահ մա նա փա կ-
վել  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան  Սահ մա նադ րութ յամբ և  
օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում:
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  Հոդ ված 7.  Տե ղե կութ յուն նե րի մատ չե լիութ յան և   
հ րա պա րա կայ նութ յան ա պա հո վու մը

1.   Տե ղե կատ վութ յուն տնօ րի նողն օ րենսդ րութ յամբ սահ ման-
ված կար գով մշա կում և հ րա պա րա կում է իր կող մից տե ղե-
կութ յուն տա լու կար գը, ո րը փակց նում է իր գտնվե լու վայ-
րում՝ բո լո րի հա մար տե սա նե լի տե ղում։

2.   Տե ղե կատ վութ յուն տնօ րի նողն ան հա պաղ հրա պա րա կում 
կամ այլ մատ չե լի ձևով հան րութ յա նը տե ղե կաց նում է իր 
տնօ րի նութ յան տակ գտնվող այն տե ղե կութ յու նը, ո րի հրա-
պա րա կու մը կա րող է կան խել պե տա կան և  հա սա րա կա կան 
անվ տան գութ յու նը, հա սա րա կա կան կար գին, հան րութ յան 
ա ռող ջութ յանն ու բար քե րին, այ լոց ի րա վունք նե րին և  ա զա-
տութ յուն նե րին, շրջա կա մի ջա վայ րին, ան ձանց սե փա կա-
նութ յանն սպառ նա ցող վտան գը։

3.  Ե թե  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան  Սահ մա նադ րութ յամբ 
և (կամ) օ րեն քով այլ բան նա խա տես ված չէ, ա պա տե ղե կատ-
վութ յուն տնօ րի նո ղը տա րին առն վազն մեկ ան գամ հրա պա-
րա կում է իր գոր ծու նեութ յանն առնչ վող հետև յալ տե ղե կու-
թյուն նե րը և դ րան ցում կա տար ված փո փո խութ յուն նե րը.
1)  հան րութ յան հա մար ի րա կա նաց վող (ի րա կա նաց ման են-

թա կա) աշ խա տանք նե րը և  ծա ռա յութ յուն նե րը.
2) բյու ջեն.
3)  գրա վոր հար ցումնե րի ձևե րը և դ րանք լրաց նե լու վե րա-

բեր յալ խորհր դատ վա կան ցու ցումնե րը.
4)  հաս տի քա ցու ցակ նե րը, ինչ պես նաև պաշ տո նա տար ան-

ձանց ա նուն նե րը, ազ գա նուն նե րը, կրթութ յու նը, մաս նա-
գի տութ յու նը, պաշ տո նը, աշ խա տան քի վայ րի հե ռա խո-
սա յին հա մար նե րը, է լեկտ րո նա յին փոս տի հաս ցե նե րը.

5)  աշ խա տան քի ըն դուն ման կար գը և  թա փուր աշ խա տա-
տե  ղե րը.

6) շրջա կա մի ջա վայ րի վրա ներ գոր ծութ յու նը.
7) հա սա րա կա կան մի ջո ցա ռումնե րի ծրագ րե րը.
8)  քա ղա քա ցի նե րի ըն դու նե լութ յան կար գը, օ րը, ժա մը և 

 վայ րը.
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9)  աշ խա տանք նե րի և  ծա ռա յութ յուն նե րի բնա գա վա ռում 
գնա գո յաց ման կար գը, գնե րը (սա կագ նե րը).

10)  տնօ րին վող տե ղե կութ յուն նե րի ցան կը և դ րանց տնօ րին-
ման կար գը.

11)  ստաց ված հար ցումնե րի վե րա բեր յալ վի ճա կագ րա կան և  
ամ փոփ տվյալ նե րը, այդ թվում՝ մերժ ման հիմ քե րը.

12)  սույն մա սում սահ ման ված տե ղե կութ յուն նե րի մշակ ման 
կամ ստաց ման աղբ յուր նե րը.

13)  սույն մա սում սահ ման ված տե ղե կութ յուն նե րը պար զա-
բա նե լու ի րա վա սութ յուն ու նե ցող ան ձի տվյալ նե րը:

4.   Սույն հոդ վա ծի 3-րդ  մա սում նշված տե ղե կութ յուն նե րում կա-
տար ված փո փո խութ յուն նե րը հրա պա րակ վում են դրանք 
կա տար վե լուց հե տո՝ 10-օր յա ժամ կե տում։

5.   Սույն հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ  մա սե րում նշված տե ղե կու թյուն-
նե րը հրա պա րակ վում են հան րութ յան հա մար մատ չե լի 
ձևով, տե ղե կատ վութ յուն տնօ րի նո ղի ին տեր նե տա յին է ջի 
առ կա յութ յան դեպ քում՝ նաև դրա նով։

6.   Հան րա յին նշա նա կութ յան, ինչ պես նաև բյու ջեից հատ կա-
ցում (ֆի նան սա վո րում) ստա ցող կազ մա կեր պութ յուն նե րը 
կա րող են չհրա պա րա կել սույն հոդ վա ծի 3-րդ  մա սի 2-րդ, 
4-րդ և 5-րդ  կե տե րում սահ ման ված տե ղե կութ յուն նե րը և 
դ րանց փո փո խութ յուն նե րը։

   Հոդ ված 8.  Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան սահ մա նա
փա կումնե րը

1.   Տե ղե կատ վութ յուն տնօ րի նո ղը, բա ցա ռութ յամբ սույն հոդ վա-
ծի 3-րդ  մա սում սահ ման ված դեպ քե րի, մեր ժում է տե ղե կու-
թյան տրա մադ րու մը, ե թե դա՝ 
1)  պա րու նա կում է պե տա կան, ծա ռա յո ղա կան, բան կա յին, 

առևտ րա յին գաղտ նիք.
2)  խախ տում է մար դու անձ նա կան և  ըն տա նե կան կյան քի 

գաղտ նիութ յու նը, այդ թվում՝ նա մա կագ րութ յան, հե ռա-
խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րի, փոս տա յին, հե ռագ րա-
կան և  այլ հա ղոր դումնե րի գաղտ նիութ յու նը.
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3)  պա րու նա կում է հրա պա րակ ման ոչ են թա կա նախ նա կան 
քննութ յան տվյալ նե րը.

4)  բա ցա հայ տում է մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յամբ պայ-
մա նա վոր ված մատ չե լիութ յան սահ մա նա փա կում պա-
հան ջող տվյալ ներ (բժշկա կան, նո տա րա կան, փաստա -
բա նա կան գաղտ նիք).

5)  խախ տում է հե ղի նա կա յին ի րա վուն քը և (կամ) հա րա կից 
ի րա վունք նե րը։            

2.  Ե թե պա հանջ վող տե ղե կութ յան մի մա սը պա րու նա կում է 
տվյալ ներ, ո րոնց տրա մադ րու մը են թա կա է մերժ ման, ա պա 
տե ղե կութ յուն է տրա մադր վում մնա ցած մա սի վե րա բեր յալ:

3.  Տե ղե կութ յան տրա մադ րու մը չի կա րող մերժ վել, ե թե դա՝
1)  վե րա բե րում է քա ղա քա ցի նե րի անվ տան գութ յա նը և  

ա ռող ջութ յա նը սպառ նա ցող ար տա կարգ դեպ քե րին, ինչ-
պես նաև տա րե րա յին (նե րառ յալ՝ պաշ տո նա պես կան-
խա տես վող) ա ղետ նե րին և դ րանց հետ ևանք նե րին.

2)  ներ կա յաց նում է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան տնտե-
սութ յան ընդ հա նուր վի ճա կը, ինչ պես նաև բնութ յան և 
շր ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նութ յան, ա ռող ջա պա հու-
թ յան, կրթութ յան, գյու ղատն տե սութ յան, առևտ րի, մշա-
կույ թի բնա գա վա ռում տի րող ի րա կան վի ճա կը.

3)  չտրա մադ րե լը բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն կու նե նա   
Հա յա ստա նի  Հան րա պե տութ յան սո ցիալ-տնտե սա կան, 
գի տա տեխ նի կա կան և  հոգ ևոր-մշա կու թա յին զար գաց-
ման պե տա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման վրա։

   Հոդ ված 9.  Հար ցու մը ներ կա յաց նե լու և քն նար կե լու կար գը

1.  Գ րա վոր հարց ման մեջ նշվում է դի մո ղի ա նու նը, ազ գա նու-
նը, քա ղա քա ցիութ յու նը, բնա կութ յան, աշ խա տան քի կամ  
ու սումնա կան հաս տա տութ յան գտնվե լու վայ րը: Գ րա վոր 
հար ցու մը պետք է ստո րագր ված լի նի (ի րա վա բա նա կան  
ան ձի դեպ քում՝ դրա ան վա նու մը, գտնվե լու վայ րը)։ 

2.  Գ րա վոր հար ցումնե րի գոր ծա վա րութ յունն ի րա կա նաց վում 
է քա ղա քա ցի նե րի դի մումնե րի և  բո ղոք նե րի հա մար օ րենս-
դ րութ յամբ սահ ման ված կար գով՝ գոր ծա վա րութ յան մյուս 
ձևե րից ա ռան ձին:
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3. Գ րա վոր հարց մա նը պա տաս խան չի տրվում, ե թե՝
1)  դա չի պա րու նա կում սույն հոդ վա ծի 1-ին մա սում նշված 

բո լոր տվյալ նե րը. 
2)  պարզ վում է, որ դրա հե ղի նա կի ինք նութ յա նը վե րա բե րող 

տվյալ նե րը կեղծ են.
3)  դա նույն ան ձի կող մից նույն տե ղե կութ յունն ստա նա լու 

պա հան ջով վեր ջին 6 ամս վա ըն թաց քում ներ կա յաց ված 
երկ րորդ դի մումն է, բա ցա ռութ յամբ սույն օ րեն քի 10-րդ 
 հոդ վա ծի 4-րդ  մա սով նա խա տես ված դեպ քի։ 

4.  Դի մո ղը պար տա վոր չէ հիմնա վո րել հար ցու մը։
5.   Բա նա վոր հարց մամբ դի մո ղը պար տա վոր է նա խա պես 

հայտ նել իր ա նու նը և  ազ գա նու նը։  Բա նա վոր հարց ման  
պա տաս խա նը տրվում է, ե թե՝
1)  պա հանջ վող տե ղե կութ յան տրա մադ րու մը կա րող է կան-

խել պե տա կան, հա սա րա կա կան անվ տան գութ յա նը, հա-
սա րա կա կան կար գին, հան րութ յան ա ռող ջութ յանն ու 
բար քե րին, այ լոց ի րա վունք նե րին և  ա զա տութ յուն նե րին, 
շրջա կա մի ջա վայ րին, ան ձանց սե փա կա նութ յանն սպառ-
նա ցող վտան գը.

2)  անհ րա ժեշտ է ճշտել տվյալ տե ղե կատ վութ յու նը տնօ րի նո-
ղի մոտ հա մա պա տաս խան տե ղե կութ յան առ կա յութ յան 
փաս տը.

3)  անհ րա ժեշտ է պար զա բա նել տվյալ տե ղե կատ վութ յու նը 
տնօ րի նո ղի կող մից գրա վոր հար ցումնե րի քննարկ ման 
կար գը։

6.   Բա նա վոր հարց ման պա տաս խա նը տրվում է բա նա վոր՝ 
հար ցու մը լսե լուց հե տո ան հա պաղ կամ հնա րա վո րինս սեղմ 
ժամ կե տում։ Ե թե բա նա վոր հարց մամբ դի մո ղը չի հայտ նում 
իր ա նու նը և  ազ գա նու նը, և (կամ) բա նա վոր հար ցու մը չի 
հա մա պա տաս խա նում սույն հոդ վա ծի 5-րդ  մա սի 1-ին, 2-րդ 
և 3-րդ  կե տե րով սահ ման ված պա հանջ նե րին, ա պա տե ղե-
կատ վութ յուն տնօ րի նո ղը կա րող է չպա տաս խա նել բա նա-
վոր հարց մա նը։

7.  Գ րա վոր հարց ման պա տաս խա նը տրվում է հետև յալ ժամ-
կետ նե րում. 
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1)   ե թե գրա վոր հարց ման մեջ նշված տե ղե կութ յու նը հրա-
պա րակ ված չէ, ա պա դրա պատ ճե նը դի մո ղին է տրվում 
հար ցումն ստա նա լուց հե տո՝ 5-օր յա ժամ կե տում.

2)  ե թե գրա վոր հարց ման մեջ նշված տե ղե կութ յու նը հրա-
պա րակ ված է, ա պա տվյալ հրա պա րակ ման մի ջո ցի, վայ-
րի և  ժամ կե տի մա սին տե ղե կութ յու նը դի մո ղին է տրվում 
հար ցումն ստա նա լուց հե տո՝ 5-օր յա ժամ կե տում.

3)  ե թե գրա վոր հարց ման մեջ նշված տե ղե կութ յու նը տրա-
մադ րե լու հա մար անհ րա ժեշտ է կա տա րել լրա ցու ցիչ  
աշ խա տանք, ա պա այդ տե ղե կութ յու նը դի մո ղին է տրվում 
դի մումն ստա նա լուց հե տո՝ 30-օր յա ժամ կե տում, ո րի  
մա սին հար ցումն ստա նա լուց հե տո՝ 5-օր յա ժամ կե տում, 
գրա վոր տե ղե կաց վում է դի մո ղին՝ նշե լով հե տաձգ ման 
պատ ճառ նե րը և  տե ղե կութ յու նը տրա մադ րե լու վերջ նա-
կան ժամ կե տը։ 

8.  Գ րա վոր հարց ման պա տաս խա նը տրվում է այդ հարց ման 
մեջ նշված նյու թա կան կրի չով։ Ե թե նյու թա կան կրի չը նշված 
չէ, և  դա անհ նար է պար զել տվյալ հարց մա նը՝ սույն օ րեն քով 
սահ ման ված ժամ կե տում պա տաս խա նե լու հա մար, ա պա 
գրա վոր հարց ման պա տաս խա նը տրվում է տե ղե կութ յու նը 
տնօ րի նո ղին ա ռա վել ըն դու նե լի նյու թա կան կրի չով։

9.   Սույն հոդ վա ծի 7-րդ  մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված դեպ-
քում հարց մամբ դի մողն իր ցան կութ յամբ կա րող է օ րենս -
դրութ յամբ սահ ման ված կար գով տե ղում ծա նո թա նալ տե ղե-
կութ յա նը՝ հետ վերց նե լով իր գրա վոր հար ցու մը:

10.  Ե թե տե ղե կատ վութ յուն տնօ րի նո ղը չու նի փնտրվող տե ղե-
կութ յու նը, կամ դրա տրա մադ րումն իր լիա զո րութ յուն նե-
րի շրջա նա կից դուրս է, ա պա նա տվյալ գրա վոր հար ցումն 
ստա նա լուց հե տո՝ 5-օր յա ժամ կե տում, պար տա վոր է այդ մա-
սին գրա վոր տե ղե կաց նել դի մո ղին, իսկ հնա րա վո րու թյան 
դեպ քում նրան տրա մադ րել նաև այդ տե ղե կատ վութ յու նը 
տնօ րի նո ղի (այդ թվում՝ ար խի վի) գտնվե լու վայ րը, որն ու նի 
փնտրվող տե ղե կութ յու նը:

11.  Ե թե տե ղե կատ վութ յուն տնօ րի նո ղը չու նի փնտրվող տե ղե-
կութ յա նը վե րա բե րող բո լոր տվյալ նե րը, ա պա նա դի մո ղին 
տա լիս է տվյալ նե րի այն մա սը, որն ու նի, իսկ հնա րա վո-
րութ յան դեպ քում գրա վոր հարց ման պա տաս խա նում նշում 
է նաև այդ տե ղե կատ վութ յու նը տնօ րի նո ղի (այդ թվում՝ ար-
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խի վի) գտնվե լու վայ րը, որն ու նի փնտրվող տե ղե կատ վու-
թյա նը վե րա բե րող մյուս տվյալ նե րը:

Հոդ ված 10.  Տե ղե կութ յուն նե րի տրա մադր ման պայ ման նե րը

1.   Պե տա կան և  տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, 
պե տա կան հիմնարկ նե րի և  կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից 
տե ղե կութ յան կամ դրա կրկնօ րի նա կի (պատ ճե նի) տրա մա-
դ րումն ի րա կա նաց վում է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
կա ռա վա րութ յան սահ մա նած կար գով:

2.   Սույն հոդ վա ծի 1-ին մա սում նա խա տես ված տե ղե կութ յան 
տրա մադր ման հա մար գան ձում չի կա տար վում հետև յալ 
դեպ քե րում.
1) բա նա վոր հար ցումնե րին պա տաս խա նե լիս.
2)  մինչև 10 էջ տպագր ված կամ պատ ճե նա հան ված տե ղե-

կութ յուն տրա մադ րե լիս.
3)  տե ղե կութ յունն է լեկտ րո նա յին փոս տով (ին տեր նե տա յին 

ցան ցով) տրա մադ րե լիս.
4)  սույն օ րեն քի 7-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սում նշված տե ղե-

կութ յուն նե րի տրա մադր ման մա սին գրա վոր հար ցումնե-
րին պա տաս խա նե լիս.

5)  սույն օ րեն քի 9-րդ  հոդ վա ծի 7-րդ  մա սի 3-րդ  կե տով և 9-րդ 
 հոդ վա ծի 10-րդ  մա սով նա խա տես ված դեպ քե րում տե ղե-
կութ յան տրա մադր ման ժամ կե տի փո փոխ ման մա սին 
տե ղե կութ յուն ներ տրա մադ րե լիս.

6) տե ղե կութ յան տրա մադ րու մը մեր ժե լիս։
3.  Հան րա յին նշա նա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն ներն ինք նու-

րույն են ո րո շում տե ղե կութ յուն նե րի տրա մադր ման հա մար 
գանձ վող գու մա րի չա փը, ո րը չի կա րող գե րա զան ցել այդ 
տե ղե կութ յան տրա մադր ման ծախ սե րը։

4.  Ոչ հա վաս տի կամ ոչ լրիվ տվյալ ներ պա րու նա կող տե ղե-
կութ յուն տրա մադ րած մար մի նը կամ կազ մա կեր պութ յունն 
այդ տե ղե կութ յունն ստա ցած ան ձի գրա վոր հարց ման հի-
ման վրա պար տա վոր է սույն օ րեն քով սահ ման ված կար-
գով անվ ճար տրա մադ րել ճշգրտված տվյալ նե րով տե ղե-
կութ յուն:
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   Հոդ ված 11.  Տե ղե կութ յան տրա մադ րու մը մեր ժե լու հիմ քե
րը և  կար գը

1.   Տե ղե կութ յան տրա մադ րու մը մերժ վում է սույն օ րեն քի 8-րդ 
 հոդ վա ծում սահ ման ված դեպ քե րում կամ այդ տե ղե կութ յան 
տրա մադր ման հա մար սահ ման ված գու մա րը չվճար վե լու 
դեպ քում։

2.   Տե ղե կատ վութ յուն տնօ րի նո ղը կա րող է չպա տաս խա նել բա-
նա վոր հարց մա նը, ե թե տվյալ պա հին դա խո չըն դո տում է 
տե ղե կատ վութ յուն տնօ րի նո ղի հիմնա կան պար տա կա նու-
թ յուն նե րի կա տար մա նը, բա ցա ռութ յամբ սույն օ րեն քի 7-րդ 
 հոդ վա ծի 2-րդ  մա սով սահ ման ված դեպ քե րի։

3.  Գ րա վոր հարց մամբ պա հանջ վող տե ղե կութ յան տրա մա-
դրու մը մեր ժե լու դեպ քում տե ղե կատ վութ յուն տնօ րի նողն 
այդ մա սին 5-օր յա ժամ կե տում գրա վոր հայտ նում է դի մո ղին՝ 
նշե լով մերժ ման հիմ քը (օ րեն քի հա մա պա տաս խան նոր մը), 
ինչ պես նաև դրա բո ղո քարկ ման կար գը։

4.   Տե ղե կութ յան տրա մադր ման մեր ժու մը կա րող է բո ղո քարկ վել 
լիա զոր ված պե տա կան կա ռա վար ման մար մին կամ դա տա րան:

  Հոդ ված 12.  Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան ա պա հով ման 
ո լոր տում տե ղե կատ վութ յուն տնօ րի նող նե րի պար տա կա
նու թ յուն նե րը

 Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան ա պա հով ման ո լոր տում տե ղե-
կատ վութ յուն տնօ րի նո ղը պար տա վոր է օ րեն քով սահ ման ված կար-
գով՝

1)  ա պա հո վել տե ղե կութ յուն նե րի մատ չե լիութ յու նը և հ րա պա-
րա կայ նութ յու նը.

2)  ի րա կա նաց նել իր տնօ րի նութ յան տակ գտնվող տե ղե կու-
թյուն նե րի գրան ցու մը, դա սա կար գու մը և  պահ պա նու մը. 

3)  տե ղե կութ յուն ներ փնտրող ան ձին տրա մադ րել հա վաս տի և  
իր տնօ րի նութ յան տակ գտնվող ամ բող ջա կան տե ղե կութ յուն.

4)  սահ մա նել իր կող մից բա նա վոր և (կամ) գրա վոր տե ղե կու-
թյուն նե րի տրա մադր ման կար գը.

5)  նշա նա կել տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան ա պա հով ման 
հա մար պա տաս խա նա տու պաշ տո նա տար ան ձին։
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  Հոդ ված 13.  Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան ա պա հով ման 
հա մար պա տաս խա նա տու ան ձը

1.   Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան ա պա հով ման հա մար պա-
տաս խա նա տու պաշ տո նա տար ան ձը կա րող է լի նել տե ղե-
կատ վութ յուն տնօ րի նո ղի նշա նա կած պաշ տո նա տար ան ձը 
կամ տե ղե կատ վութ յուն տնօ րի նո ղի ղե կա վա րը։

2.   Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան ա պա հով ման հա մար պա-
տաս խա նա տու պաշ տո նա տար անձն օ րենսդ րութ յամբ սահ-
ման ված կար գով՝
1)  ա պա հո վում է տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան ա պա հով-

ման ո լոր տում տե ղե կատ վութ յուն տնօ րի նո ղի պար տա-
կա նութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը.

2)  տե ղե կութ յուն փնտրո ղին մատ չե լի ձևով բա ցատ րում 
է տե ղե կութ յան տրա մադր ման կար գը, պայ ման նե րը և 
ձ ևե րը.

3)  մշա կում է ստաց ված հար ցումնե րի վի ճա կագ րա կան և  
ամ փոփ տվյալ նե րը։

   Հոդ ված 14. Պա տաս խա նատ վութ յու նը տե ղե կատ վութ յան 
ա զա  տութ յան խախտ ման հա մար

1.   Բա ցա ռութ յամբ սույն օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի, 
տե ղե կութ յուն տրա մադ րե լուց հրա ժար վե լը կամ ոչ հա վաս-
տի տե ղե կութ յուն տրա մադ րե լը, ինչ պես նաև սույն օ րեն քով 
սահ ման ված կար գի այլ խախ տումներն ա ռա ջաց նում են 
օ րեն քով սահ ման ված պա տաս խա նատ վութ յուն:

2.   Սույն օ րեն քի 8-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ  մա սով նա խա տես ված 
դեպ քե րում տե ղե կութ յան հրա պա րա կու մը չի կա րող ա ռա-
ջաց նել վար չա կան կամ քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յուն։

  Հոդ ված 15. Օ րեն քի ու ժի մեջ մտնե լը

1.   Սույն օ րենքն ու ժի մեջ է մտնում պաշ տո նա կան հրա պա րակ-
մա նը հա ջոր դող տաս նե րորդ օր վա նից:

2.   Սույն օ րեն քի 7-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ և 4-րդ  մա սերն ու ժի մեջ են 
մտնում 2004 թվա կա նի հուն վա րի 1-ից։ 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան
 Նա խա գահ Ռ.  Քո չար յան
2003 թ. հոկ տեմ բե րի 22
Եր ևան
ՀՕ-11-Ն
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ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ  ՁԵՎ
(պատ րաստ վել է Ին ֆոր մա ցիա յի ա զա տութ յան կենտ րո նի կող մից):

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  ՍՏԱՆԱԼՈՒ  ՀԱՐՑՈՒՄ
 

 Մարմնի, կազ մա կեր պութ յան ան վա նու մը

 Տե ղե կութ յուն ներ տրա մադ րող պաշ տոն յա յի ա նուն, ազ գա նու նը

 Դի մո ղի ա նուն, ազ գա նուն, հայ րա նու նը

(Բ նա կութ յան, աշ խա տան քի կամ ուս ման վայ րի հաս ցեն)

 Հար գե լի պրն/տկն, 
 Հա մա ձայն ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 42 և 51 հոդ ված նե րի և « Տե ղե-

կատ վութ յան ա զա տութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ  հոդ վա ծի` խնդրում 
եմ ինձ տրա մադ րել տե ղե կութ յուն ներ հե տև յա լի մա սին (հնա րա վո րինս 
հստակ ձևա կեր պեք անհ րա ժեշտ տե ղե կութ յու նը): 

« Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան մա սին» օ րեն քի 9-րդ  հոդ վա ծի հա-
մա ձայն` քա ղա քա ցի նե րի տե ղե կութ յուն ստա նա լու գրա վոր հարց մա նը 
պա տաս խան տրվում է այն ստա նա լուց հե տո 5-օր յա ժամ կե տում, բա ցա-
ռութ յամբ լրա ցու ցիչ աշ խա տանք պա հան ջող տե ղե կատ վութ յան (30-օր յա 
ժամ կետ)։ Ուս տի, խնդրում եմ տե ղե կութ յուն ստա նա լու հար ցու միս պա-
տաս խա նել օ րեն քով սահ ման ված կար գով և  ժամ կետ նե րում: 

 Տե ղե կատ վութ յան տրա մադ րու մը մեր ժե լու դեպ քում խնդրում եմ 
գրա վոր տեղ յակ պա հել մերժ ման հիմ քի մա սին (հոդ ված 11) և հ նա րա վո-
րութ յան դեպ քում տրա մադ րել այն պե տա կան մարմնի կամ պաշ տո նա-
տար ան ձի հաս ցեն, ո րին կա րող եմ ուղ ղել հար ցու մը: 

( Պատ րաստ եմ վճա րել տե ղե կատ վութ յան պատ ճե նա հան ման ծախ-
սե րը)։ 

 Կան խավ շնոր հա կալ եմ` 

ա նուն, ազ գա նուն 
ստո րագ րութ յուն 
ամ սա թիվ






