
      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆ

Ընդ�նվել է 03.12.1996 

Գլ�խ 1 Ընդհան�ր դր�յթներ
Գլ�խ 2 Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի շարքին դասվող տեղեկ�թյ�նները 
Գլ�խ 3 Գաղտնագրման սկզբ�նքները, տեղեկ�թյ�նները պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի շարքին դասելը եւ դրանց
գաղտնագր�մը
Գլ�խ 4 Պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների պահպանման ժամկետները եւ գաղտնազերծ�մը
Գլ�խ 5 Պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների տնօրին�մը եւ օգտագործ�մը
Գլ�խ 6 Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի պաշտպան�թյ�նը
Գլ�խ 7 Եզրափակիչ դր�յթ

U�յն oրենքը կարգավոր�մ է Հայաuտանի Հանրապետ�թյան անվտանգ�թյան /քաղաքացիների, հանր�թյան եւ պետ�թյան
կենuական  կարեւոր շահերի/ ապահովման նպատակով որոշակի բնագավառի տեղեկ�թյ�ններ պետական եւ ծառայողական
գաղտնիքի շարքին դաuել�, գաղտնազերծել� եւ պաշտպանել� կապակց�թյամբ ծագող հարաբեր�թյ�նները, uահման�մ է
պետական եւ ծառայողական գաղտնիք հաuկաց�թյ�նը, գաղտնի�թյան աuտիճանները, գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նները
պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի շարքին դաuել�, պահպանել�, գաղտնազերծել�, oգտագործել� իրավական հիմքերը,
գաղտնիքին առնչվող հարաբեր�թյ�ններ�մ պետական մարմինների լիազոր�թյ�նները:

ԳԼ�Խ 1

ԸՆԴՀԱՆ�Ր ԴՐ�ՅԹՆԵՐ

ՀՈԴՎԱԾ 1. U�ՅՆ OՐԵՆՔԻ ԳՈՐԾՈՂ�ԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

U�յն oրենքի դր�յթները ենթակա են պարտադիր կատարման Հայաuտանի Հանրապետ�թյան տարածք�մ եւ նրա uահմաններից
դ�րu Հայաuտանի Հանրապետ�թյան պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպեu նաեւ ձեռնարկ�թյ�նների,
հիմնարկների եւ կազմակերպ�թյ�նների /անկախ կազմակերպական-իրավական ձեւից/, պաշտոնատար անձանց եւ
քաղաքացիների կողմից որոնք իրենց կարգավիճակով պարտավոր են կամ պարտավոր�թյ�ն են uտանձնել կատարել պետական եւ
ծառայողական գաղտնիքի մաuին Հայաuտանի Հանրապետ�թյան oրենuդր�թյան պահանջները:

(1-ին հոդ. լրաց. 20.03.02 ՀO-318 oրենք)

ՀՈԴՎԱԾ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔ ՀԱUԿԱՑ�ԹՅ�ՆԸ

Պետական գաղտնիքը Հայաuտանի Հանրապետ�թյան ռազմական, արտաքին հարաբեր�թյ�նների, տնտեuական,
գիտատեխնիկական, հետախ�զական, հակահետախ�զական, oպերատիվ-հետախ�զական գործ�նե�թյան բնագավառների այն
տեղեկ�թյ�ններն են, որոնք պաշտպանվ�մ են  պետ�թյան կողմից, եւ որոնց տարած�մը կարող է ծանր հետեւանքներ
առաջացնել Հայաuտանի Հանրապետ�թյան անվտանգ�թյան համար:

Ծառայողական գաղտնիքը u�յն հոդվածի առաջին մաuով նախատեuված բնագավառների այն տեղեկ�թյ�ններն են, որոնք
պաշտպանվ�մ են պետ�թյան կողմից, եւ որոնց տարած�մը կարող է վնաu հաuցնել Հայաuտանի Հանրապետ�թյան
անվտանգ�թյանը:

Այդպիuի  տեղեկ�թյ�նները, որպեu կանոն, պար�նակ�մ են պետական գաղտնիքի մաu կազմող տվյալներ, uակայն ինքնին չեն
բացահայտ�մ պետական գաղտնիքը:

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նները համարվ�մ են Հայաuտանի Հանրապետ�թյան
uեփական�թյ�նն � պահպանվ�մ � պաշտպանվ�մ են պետ�թյան կողմից:

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1654&lang=arm&enc=utf8


(2-րդ հոդ. փոփ. 20.03.02 ՀO-318 oրենք)

ՀՈԴՎԱԾ 3. U�ՅՆ OՐԵՆՔ�Մ ԳՈՐԾԱԾՎՈՂ ՀԱUԿԱՑ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ

U�յն oրենք�մ գործածվ�մ են հետեւյալ հաuկաց�թյ�նները.

1. Պետական կամ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների կրողները /այu�հետ` տեղեկակիրներ/ այն նյ�թական
oբյեկտներն են, այդ թվ�մ` ֆիզիկական դաշտերը, որոնց�մ պետական կամ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�ններն
արտահայտվ�մ են պատկերների, պայմանանշանների, ազդանշանների, տեխնիկական լ�ծ�մների եւ գործընթացի ձեւով:

2. Պետական կամ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների տարած�մը, այդպիuի տեղեկ�թյ�նների հրապարակ�մը
կամ հոuակոր�uտն է.

ա/ հրապարակ�մը u�յն oրենքով գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների փոխանց�մը, հաղորդ�մը, տրամադր�մը, առաք�մը,
ինչպեu նաեւ որեւէ  ձեւով մատչելի դարձնելն է այն անձանց, ովքեր այդպիuի տեղեկ�թյ�ններին առնչվել�  թ�յլտվ�թյ�ն չ�նեն.

բ/ հոuակոր�uտը u�յն oրենքով գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�ններին առնչվել� թ�յլտվ�թյ�ն �նեցող, ինչպեu նաեւ  դրանց
պահպան�թյան համար պատաuխանատ� անձանց անփ�թ�թյան հետեւանքով այդպիuի տեղեկ�թյ�նների արտահոuքը կամ
կոր�uտն է:

3. Տեղեկ�թյ�նների գաղտնագր�մը պետական կամ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների եւ այդպիuի
տեղեկակիրների տարածման նկատմամբ uահմանափակ�մների կիրառ�մն է:

4. Տեղեկ�թյ�նների գաղտնազերծ�մը պետական կամ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների եւ այդպիuի
տեղեկակիրների տարածման նկատմամբ uահմանափակ�մների վերաց�մն է:

5. Պետական կամ ծառայողական գաղտնիքի պաշտպան�թյ�նը oրենuդր�թյամբ նախատեuված իրավական, կազմակերպական,
ինժեներատեխնիկական եւ այլ անհրաժեշտ միջոցների � հնարքների համակարգված կիրառ�մն է, որն �ղղված է պետական կամ
ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների պահպան�թյան եւ պաշտպան�թյան ապահովմանը:

(3-րդ հոդ. փոփ. 20.03.02 ՀO-318 oրենք)

ՀՈԴՎԱԾ 4. ԳԱՂՏՆԻ�ԹՅԱՆ ԱUՏԻՃԱՆՆԵՐԸ

Ելնելով պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների կարեւոր�թյ�նից, բն�յթից, դրանց  պաշտպան�թյան
համար անհրաժեշտ միջոցների ծավալից` uահմանվ�մ են գաղտնի�թյան երեք աuտիճաններ`

ա/ «Հատ�կ կարեւոր�թյան»,

բ/ «Հ�յժ գաղտնի»,

գ/ «Գաղտնի»:

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների գաղտնի�թյան աuտիճանը պետք է համապատաuխանի նշված
տեղեկ�թյ�նների տարածման հետեւանքով Հայաuտանի Հանրապետ�թյան անվտանգ�թյանը պատճառվելիք հնարավոր վնաuի
ծանր�թյան աuտիճանին:

Գաղտնի�թյան աuտիճաններին համապատաuխան` պետական գաղտնիքի տեղեկակիրներին  տրվ�մ են «Հատ�կ
կարեւոր�թյան» եւ «Հ�յժ գաղտնի», իuկ ծառայողական տեղեկակիրներին` «Գաղտնի» դրոշմագրերը:

(4-րդ հոդ. փոփ. 20.03.02 ՀO-318 oրենք)

ՀՈԴՎԱԾ 5. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՄԱUԻՆ  OՐԵՆUԴՐ�ԹՅ�ՆԸ

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների եւ այդպիuի գաղտնիքի հետ կապված հարաբեր�թյ�նները
կարգավորվ�մ են Հայաuտանի Հանրապետ�թյան Uահմանադր�թյամբ, u�յն oրենքով եւ դրան համապատաuխան ընդ�նված այլ
իրավական ակտերով:

ՀՈԴՎԱԾ 6. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ



Այլ պետ�թյ�նների գաղտնիքների եւ Հայաuտանի Հանրապետ�թյան պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող
տեղեկ�թյ�նների հետ կապված հարաբեր�թյ�նները կարգավորվ�մ են Հայաuտանի Հանրապետ�թյան միջազգային
պայմանագրերով:

ՀՈԴՎԱԾ 7. ԱՅԼ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐ

U�յն oրենքի պահանջները չեն տարածվ�մ այլ տեuակի կամ բն�յթի /«Ծառայողական oգտագործման համար», «Հրապարակման
ենթակա չէ» կամ այլ դրոշմագիր �նեցող, ինչպեu նաեւ առեւտրատնտեuական � գործ�նե�թյան այլ բնագավառի/
տեղեկ�թյ�նների վրա, որոնք, թեեւ պար�նակ�մ են որեւէ բնագավառի գաղտնի տեղեկ�թյ�ններ, uակայն u�յն oրենքին
համապատաuխան չեն դաuվ�մ պետական կամ ծառայողական գաղտնիքի շարքին:

(7-րդ հոդ. փոփ. 20.03.02 ՀO-318 oրենք)

ՀՈԴՎԱԾ 8. ՏԵՂԵԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՇԱՐՔԻՆ ԴԱUԵԼ� ԵՎ ԴՐԱՆՑ
ՊԱՇՏՊԱՆ�ԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ�Մ ՊԵՏԱԿԱՆ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ
ԱՆՁԱՆՑ ԼԻԱԶՈՐ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ

1. Հայաuտանի Հանրապետ�թյան Նախագահը`

ա/ որոշ�մ է Հայաuտանի Հանրապետ�թյան Նախագահի աշխատակազմ�մ պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի
պաշտպան�թյան ապահովման �ղղ�թյամբ պաշտոնատար անձանց լիազոր�թյ�նները.

բ/ իր իրավաu�թյան uահմաններ�մ իրականացն�մ է տեղեկ�թյ�նները պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի շարքին դաuել�
եւ դրանց պաշտպան�թյան բնագավառ�մ այլ լիազոր�թյ�ններ:

2. (8-րդ հոդ. 2-րդ կետն �ժը կորցրել է 20.03.02 ՀO-318 oրենք)

3. Հայաuտանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյ�նը`

ա/ ապահով�մ է u�յն oրենքի կատար�մը.

բ/ մշակ�մ եւ հաuտատ�մ է պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի պաշտպան�թյան բնագավառ�մ պետական ծրագրերը եւ
ապահով�մ այդ  ծրագրերի գործնական իրականաց�մը.

գ/ մշակ�մ եւ հաuտատ�մ է տեղեկ�թյ�նները պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի շարքին դաuել� լիազոր�թյ�ններով
oժտված պետական մարմինների պաշտոնատար անձանց ցանկը.

դ/ մշակ�մ եւ հաuտատ�մ է պետական գաղտնիքի շարքին դաuվող տեղեկ�թյ�նների ցանկը.

ե/ ձեռնարկ�մ է միջոցներ պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նները համատեղ oգտագործել� եւ
պաշտպանել� վերաբերյալ Հայաuտանի Հանրապետ�թյան միջազգային պայմանագրերի կատարման �ղղ�թյամբ եւ իր կողմից,
uահմանված կարգով, որոշ�մներ է ընդ�ն�մ պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի տեղեկակիրներն այլ պետ�թյ�ններին
փոխանցել� հնարավոր�թյան մաuին.

զ/ uահման�մ է Հայաuտանի Հանրապետ�թյան տարածք�մ եւ նրա uահմաններից դ�րu պետական եւ ծառայողական գաղտնիք
կազմող տեղեկ�թյ�նների հաշվառման, պահպանման եւ փոխանցման կարգը.

է/ uահման�մ է մամ�լ�մ եւ լրատվ�թյան մյ�u միջոցներ�մ, ինչպեu նաեւ արտաuահման առաքվող նյ�թեր�մ պետական եւ
ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների տարածման նկատմամբ պետական վերահuկող�թյան իրականացման կարգը.

ը/ (8-րդ հոդ. 3-րդ կետի ը ենթ. �ժը կորցրել է 20.03.02 ՀO-317 oրենք)

տարածել� հետեւանքով պետ�թյանը, ինչպեu նաեւ տեղեկ�թյ�նը գաղտնագրել� հետեւանքով տեղեկ�թյան uեփականատիրոջը
հաuցված վնաuի չափերը որոշել� կարգը.

թ/ uահման�մ է պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի տեղեկակիրների հետ ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների,
կազմակերպ�թյ�նների եւ ֆիզիկական անձանց վարվել� կարգը.



ժ/ հաuտատ�մ է պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի պաշտպան�թյան կառ�ցվածքային uտորաբաժան�մների ձեւավորման
եւ գործ�նե�թյան կազմակերպման կարգը.

ժա/ uահման�մ է մշտական հիմ�նքներով պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների oգտագործմամբ
աշխատանքներ կատարող քաղաքացիների եւ այդպիuի գաղտնիքի պաշտպան�թյան կառ�ցվածքային uտորաբաժան�մների
աշխատակիցների համար արտոն�թյ�նների հատկացման չափերն � կարգը.

ժբ/ որոշ�մ է Հայաuտանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան աշխատակազմ�մ պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի
պաշտպան�թյան ապահովման �ղղ�թյամբ պաշտոնատար անձանց լիազոր�թյ�նները.

ժգ/ իր իրավաu�թյան uահմաններ�մ իրականացն�մ է տեղեկ�թյ�նները պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի շարքին
դաuել� եւ դրանց պաշտպան�թյան բնագավառ�մ այլ լիազոր�թյ�ններ:

4. Հանրապետական գործադիր, տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները`

ա/ ապահով�մ են պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի պաշտպան�թյան բնագավառ�մ համապատաuխան ծրագրերի
իրականաց�մը, ինչպեu նաեւ պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մաuին oրենuդր�թյան պահանջների կատար�մն իրենց
ենթակա ձեռնարկ�թյ�ններ�մ, հիմնարկներ�մ եւ կազմակերպ�թյ�ններ�մ.

բ/ իրենց իրավաu�թյան uահմաններ�մ ապահով�մ են պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի պաշտպան�թյան
կառ�ցվածքային uտորաբաժան�մների uտեղծ�մը եւ գործ�նե�թյ�նն իրենց ենթակա ձեռնարկ�թյ�ններ�մ, հիմնարկներ�մ եւ
կազմակերպ�թյ�ններ�մ, որոշ�մներ են ընդ�ն�մ այդպիuի uտորաբաժան�մների վերակազմավորման կամ լ�ծարման մաuին.

գ/ (8-րդ հոդ. 4-րդ կետի գ ենթ. �ժը կորցրել է 20.03.02 ՀO-318 oրենք)

դ/ իրենց իրավաu�թյան uահմաններ�մ իրացն�մ են պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մաuին oրենuդր�թյամբ
նախատեuված միջոցները` համապատաuխան անձանց արտոն�թյ�նների հատկացման եւ իրավ�նքների uահմանափակման
�ղղ�թյամբ.

ե/ պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի պաշտպան�թյան համակարգի ձեւավորման եւ գործող համակարգի
կատարելագործման վերաբերյալ կարող են մշակել առաջարկ�թյ�ններ եւ ներկայացնել Հայաuտանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյան քննարկմանը.

զ/ իրենց իրավաu�թյան uահմաններ�մ իրականացն�մ են տեղեկ�թյ�նները պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի շարքին
դաuել� եւ դրանց պաշտպան�թյան բնագավառ�մ այլ լիազոր�թյ�ններ:

5. Uահմանադրական դատարանը, դատական եւ դատախազական մարմինները`

ա/ ապահով�մ են պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի պաշտպան�թյ�նն իրենց գործ�նե�թյան ընթացք�մ.

բ/ uահման�մ են uահմանադրական դատարան�մ, դատական եւ դատախազական մարմիններ�մ պետական եւ ծառայողական
գաղտնիքի պաշտպան�թյան ապահովման �ղղ�թյամբ պաշտոնատար անձանց արտոն�թյ�նները:

(8-րդ հոդ. փոփ. 20.03.02 ՀO-318 oրենք)

ԳԼ�Խ   2

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՇԱՐՔԻՆ ԴԱUՎՈՂ ՏԵՂԵԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ

ՀՈԴՎԱԾ 9. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՇԱՐՔԻՆ ԴԱUԵԼ�Ն ԵՆԹԱԿԱ ՏԵՂԵԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի շարքին կարող են դաuվել հետեւյալ տեղեկ�թյ�նները.

1. Ռազմական բնագավառ�մ`

ա/ զինված �ժերի ռազմավարական եւ oպերատիվ պլանների, oպերացիաների նախապատրաuտման եւ անցկացման, զորքերի
ռազմավարական, oպերատիվ եւ զորահավաքային ծավալման, նրանց մարտ�նակ�թյան եւ զորակոչային պահեuտազորի
uտեղծման � oգտագործման վերաբերյալ փաuտաթղթերի բովանդակ�թյան մաuին.



բ/ ռազմարդյ�նաբերական համալիրի ծրագրերի, դրանց բովանդակ�թյան եւ կատարման արդյ�նքների, uպառազին�թյ�նների եւ
ռազմական տեխնիկայի զարգացման �ղղ�թյ�նների, դրանց մարտավարատեխնիկական բն�թագրերի � մարտական
կիրառ�թյան հնարավոր�թյ�նների մաuին.

գ/ հատ�կ կարեւոր�թյան եւ ռեժիմային oբյեկտների տեղաբաշխման, նշանակ�թյան, պաշտպանված�թյան �
պատրաuտական�թյան աuտիճանի, դրանց նախագծման եւ շինարար�թյան, ինչպեu նաեւ այդ oբյեկտների համար տարածքներ
հատկացնել� մաuին.

դ/ Հայաuտանի Հանրապետ�թյան տարածք�մ դաշնակից պետ�թյ�նների եւ Հայաuտանի Հանրապետ�թյան զինված �ժերի 
միավոր�մների � զորամաuերի տեղաբաշխման, իuկական անվան�մների,  կազմակերպչական կառ�ցվածքի, զինված�թյան եւ
թվաքանակի մաuին.

ե/ ռազմական դր�թյան ժամանակ բնակչ�թյան պաշտպանված�թյան, ապահովված�թյան աuտիճանի մաuին:

2. Արտաքին հարաբեր�թյ�նների բնագավառ�մ` Հայաuտանի Հանրապետ�թյան արտաքին քաղաքական, արտաքին
տնտեuական /առեւտրային, վարկային եւ արժ�թային/ գործ�նե�թյան մաuին, որոնց վաղաժամ տարած�մը կարող է վնաu
հաuցնել Հայաuտանի Հանրապետ�թյան կենuական  կարեւոր շահերին:

3. Տնտեu�թյան, գիտ�թյան եւ տեխնիկայի բնագավառ�մ`

ա/ Հայաuտանի Հանրապետ�թյ�նը արտաքին զինված հարձակ�մներից պաշտպանել� վերաբերյալ նախապատրաuտական
ծրագրերի բովանդակ�թյան, ռազմամթերքի եւ ռազմական տեխնիկայի արտադր�թյան գծով արդյ�նաբերական
կարող�թյ�նների, ռազմական հ�մքի � նյ�թերի պահեuտավորման եւ մատակարար�մների ծավալների, ինչպեu նաեւ պետական
նյ�թական պահ�uտների փաuտացի չափերի եւ դրանց տեղաբաշխման մաuին.

բ/ Հայաuտանի Հանրապետ�թյան պաշտպան�թյան եւ ազգային անվտանգ�թյան ապահովման նպատակով ներքին կառ�յցների
oգտագործման մաuին.

գ/ պետական պաշտպանական պատվերների ծավալների, ծրագրերի  /հանձնարարականների/, uպառազին�թյան եւ ռազմական
տեխնիկայի արտադր�թյան եւ մատակարար�մների, դրանց առկայ�թյան եւ արտադրական կարող�թյ�նների զարգացման, այդ
նպատակով ձեռնարկ�թյ�նների � հիմնարկների միջեւ uտեղծված փոխհամագործակց�թյան կապերի, նշված
uպառազին�թյ�նները եւ ռազմական տեխնիկա արտադրողների կամ տեխնիկական եւ գիտական մշակ�մներ կատարողների
մաuին.

դ/ պաշտպանական կամ տնտեuական կարեւոր նշանակ�թյ�ն �նեցող աշխատանքների, տեխնիկական լ�ծ�մների մաuին.

ե/ քաղաքացիական պաշտպան�թյան �ժերի � միջոցների, վարչական կառավարման oբյեկտների պաշտպանված�թյան �
բնակչ�թյան անվտանգ�թյան ապահովված�թյան աuտիճանի մաuին.

զ/ թանկարժեք մետաղների եւ թանկարժեք քարերի, Հայաuտանի Հանրապետ�թյան պետական պահ�uտների � պաշարների, նրա
ֆինանuների եւ բյ�ջետային քաղաքական�թյան /բացի տնտեu�թյան եւ ֆինանuների ընդհան�ր վիճակը բն�թագրող ամփոփ
ց�ցանիշներից/ մաuին:

4. Հետախ�զական, հակահետախ�զական, oպերատիվ-հետախ�զական գործ�նե�թյան բնագավառ�մ`

ա/ հետախ�զական, հակահետախ�զական, oպերատիվ-հետախ�զական գործ�նե�թյան �ժերի, միջոցների, աղբյ�րների,
մեթոդների, պլանների եւ արդյ�նքների, ինչպեu նաեւ այդ գործ�նե�թյան ֆինանuավորման մաuին տվյալները, եթե դրանք
բացահայտ�մ են թվարկված տեղեկ�թյ�նները.

բ/ հետախ�զական, հակահետախ�զական եւ oպերատիվ-հետախ�զական գործ�նե�թյ�ն իրականացնող մարմինների հետ
գաղտնաբար համագործակցող կամ համագործակցած անձանց մաuին.

գ/ կառավարական եւ այլ տեuակի հատ�կ կապի համակարգի, պետական ծածկագրերի, դրանց վերլ�ծ�թյան մեթոդների �
միջոցների մաuին.

դ/ գաղտնի տեղեկատվ�թյան պաշտպան�թյան մեթոդների � միջոցների մաuին.

ե/ պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի պաշտպան�թյան բնագավառ�մ պետական  ծրագրերի � միջոցների մաuին:



ՀՈԴՎԱԾ 10. ՏԵՂԵԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՇԱՐՔԻՆ ԴԱUԵԼ�
UԱՀՄԱՆԱՓԱԿ�ՄՆԵՐԸ

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի շարքին չեն կարող դաuվել`

ա/ քաղաքացիների անվտանգ�թյանը եւ առողջ�թյանը uպառնացող արտակարգ դեպքերի, աղետների, ինչպեu նաեւ տարերային /
ներառյալ պաշտոնապեu կանխատեuվող/ աղետների, դրանց հետեւանքների մաuին տեղեկ�թյ�նները.

բ/ տնտեu�թյան ընդհան�ր վիճակը, ինչպեu նաեւ բն�թյան եւ շրջակա միջավայրի պահպան�թյան, առողջապահ�թյան,
կրթ�թյան, գյ�ղատնտեu�թյան, ներքին առեւտրի, մշակ�յթի բնագավառներ�մ տիրող իրական վիճակը ներկայացնող
տեղեկ�թյ�նները.

գ/ քաղաքացիների իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների uահմանափակման փաuտերի, իրավախախտ�մների եւ uոցոլոգիական
հետազոտ�թյ�նների արդյ�նքների մաuին տեղեկ�թյ�նները.

դ/ այն տեղեկ�թյ�նները, որոնք եթե դաuվեն պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի շարքին, ապա բացաuական ազդեց�թյ�ն
կ�նենան Հայաuտանի Հանրապետ�թյան uոցիալ-տնտեuական, գիտատեխնիկական եւ հոգեւոր-մշակ�թային զարգացման
պետական եւ ճյ�ղային ծրագրերի իրականացման վրա:

ԳԼ�Խ   3

ԳԱՂՏՆԱԳՐՄԱՆ UԿԶԲ�ՆՔՆԵՐԸ, ՏԵՂԵԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՇԱՐՔԻՆ ԴԱUԵԼԸ
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳԱՂՏՆԱԳՐ�ՄԸ

ՀՈԴՎԱԾ 11. ԳԱՂՏՆԱԳՐՄԱՆ UԿԶԲ�ՆՔՆԵՐԸ

Տեղեկ�թյ�նները գաղտնագրվ�մ են oրինական�թյան, հիմնավորված�թյան եւ ժամանակին կատարել� uկզբ�նքներին
համապատաuխան:

Գաղտնագրման oրինական�թյ�նը գաղտնագրվող տեղեկ�թյ�նների համապատաuխան�թյան ապահով�մն է u�յն oրենքի
պահանջներին:

Գաղտնագրման հիմնավորված�թյ�նը փորձագիտական գնահատման միջոցով յ�րաքանչյ�ր տեղեկ�թյան գաղտնագրման
նպատակահարմար�թյան պարզ�մն է` ելնելով Հայաuտանի Հանրապետ�թյան անվտանգ�թյան ապահովման շահերից:

Գաղտնագրման ժամանակին կատար�մը տեղեկ�թյ�նների uտացման /մշակման/ պահից կամ նախապեu դրանց տարածման
նկատմամբ uահմանափակ�մների կիրառ�մն է:

ՀՈԴՎԱԾ 12. ՏԵՂԵԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՇԱՐՔԻՆ ԴԱUԵԼԸ

Տեղեկ�թյ�նները պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի շարքին դաuելն իրականացվ�մ է ըuտ դրանց բնագավառի կամ
գերատեuչական պատկանելի�թյան:

Գաղտնագրման uկզբ�նքներին համապատաuխան` տեղեկ�թյ�նները պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի շարքին դաuել�
անհրաժեշտ�թյան հիմնավոր�մը դրվ�մ է պետական այլ մարմինների, ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների եւ
կազմակերպ�թյ�նների վրա, որոնք uտացել /մշակել/ են այդ տեղեկ�թյ�նները:

Տեղեկ�թյ�նները պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի շարքին դաu�մ են պետական այն մարմինները, որոնց պաշտոնատար
անձինք oժտված են տեղեկ�թյ�նները պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի շարքին դաuել� լիազոր�թյ�ններով:

Տեղեկ�թյ�նների գաղտնագրման բնագավառ�մ միաuնական պետական ձեռնարկ�թյ�ն իրականացնել� նպատակով
Հայաuտանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան կողմից uահմանված կարգով մշակվ�մ է Հայաuտանի Հանրապետ�թյան
պետական գաղտնիքի շարքին դաuվող տեղեկ�թյ�նների ցանկը, որ�մ նշվ�մ են նաեւ տեղեկ�թյ�ններից յ�րաքանչյ�րը
տնoրինել� լիազոր�թյ�ններով oժտված պետական մարմինները:

Հայաuտանի Հանրապետ�թյան պետական գաղտնիքի շարքին դաuվող տեղեկ�թյ�նների ցանկը վավերացվ�մ է Հայաuտանի
Հանրապետ�թյան Նախագահի կողմից, վերանայվ�մ է անհրաժեշտ�թյան դեպք�մ եւ ենթակա է հրապարակման:



Պետական այն մարմինները, որոնց ղեկավարներն oժտված են տեղեկ�թյ�նները պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի շարքին
դաuել� լիազոր�թյ�ններով, մշակ�մ են գաղտնագրման ենթակա տեղեկ�թյ�նների ընդլայնված գերատեuչական ցանկերը,
որոնց�մ ներգրավվ�մ են`

ա/ պետական գաղտնիքի շարքին դաuվող այն տեղեկ�թյ�նները, որոնք տնoրինել� լիազոր�թյամբ oժտված են իրենք.

բ/ ծառայողական գաղտնիքի շարքին դաuվող տեղեկ�թյ�նները:

Գերատեuչական ցանկեր�մ նշվ�մ են նաեւ ներգրավված տեղեկ�թյ�ններից յ�րաքանչյ�րի  գաղտնի�թյան աuտիճանը: Այդ
ցանկերը եւ դրանց�մ կատարվող փոփոխ�թյ�ններն � լրաց�մները հաuտատվ�մ են պետական մարմինների համապատաuխան
ղեկավարների կողմից: Գերատեuչական ցանկերը գաղտնագրվ�մ են եւ հրապարակման ենթակա չեն:

ՀՈԴՎԱԾ 13. ՏԵՂԵԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԱԳՐ�ՄԸ

Տեղեկ�թյ�նների գաղտնագր�մն արտահայտվ�մ է, Հայաuտանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան կողմից uահմանված
կարգով, յ�րաքանչյ�ր առանձին տեղեկ�թյան գաղտնի�թյան աuտիճանը որոշել� եւ համապատաuխան տեղեկակրին
գաղտնի�թյան դրոշմագիր տալ� ձեւով:

Պետական մարմինների, ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների եւ կազմակերպ�թյ�նների կողմից uտացված /մշակված/
տեղեկ�թյ�նների գաղտնագրման համար հիմք է հանդիuան�մ  այդ տեղեկ�թյ�նների համապատաuխան�թյ�նը տվյալ
մարմիններ�մ, ձեռնարկ�թյ�ններ�մ, հիմնարկներ�մ եւ կազմակերպ�թյ�ններ�մ գործող գաղտնագրման ենթակա
տեղեկ�թյ�նների ցանկերին:

Uտացված /մշակված/ տեղեկ�թյ�նները գործող ցանկ�մ ընդգրկված տեղեկ�թյ�նների հետ ներկայացնել� անհնարին�թյան
դեպք�մ պետական մարմինների, ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների եւ կազմակերպ�թյ�նների պաշտոնատար անձինք
պարտավոր են ապահովել այդ տեղեկ�թյ�նների նախնական գաղտնագր�մը` ենթադրվող գաղտնի�թյան աuտիճանին
համապատաuխան եւ տաuնհինգoրյա ժամկետ�մ առաջարկ�թյ�ններ �ղարկել նշված ցանկը հաuտատող պաշտոնատար անձի
հաuցեով` ցանկ�մ լրաց�մ /փոփոխ�թյ�ն/ կատարել� վերաբերյալ:

Գործող ցանկը հաuտատող պաշտոնատար անձինք պարտավոր են երկամuյա ժամկետ�մ կազմակերպել uտացված
առաջարկ�թյ�նների կամ իրենց կողմից uտացված /մշակված/ եւ նախապեu գաղտնագրված տեղեկ�թյ�նների փորձագիտական
գնահատ�մը եւ որոշ�մ ընդ�նել գործող ցանկ�մ լրաց�մ /փոփոխ�թյ�ն/ կատարել� կամ տեղեկ�թյ�ններին նախապեu
տրված գաղտնի�թյան դրոշմագրերը հանել� վերաբերյալ:

Գաղտնագրված տեղեկակիրների եւ դրանց �ղեկցող փաuտաթղթերի վրա կատարվ�մ են անհրաժեշտ եւ կարող են կատարվել
լրաց�ցիչ նշ�մներ, որոնց տեuակները եւ կարգը uահման�մ է Հայաuտանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյ�նը:

(13-րդ հոդ. փոփ. 20.03.02 ՀO-318 oրենք)

ՀՈԴՎԱԾ 14. ՏԵՂԵԿԱՏՎ�ԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ  ՁԵՌՆԱՐԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ,
ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ UԵՓԱԿԱՆ�ԹՅԱՆ ԻՐԱՎ�ՆՔԻ
UԱՀՄԱՆԱՓԱԿ�ՄԸ

Տեղեկ�թյ�նները պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի շարքին դաuել� լիազոր�թյ�ններով oժտված պաշտոնատար անձինք
իրավաu� են ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների, կազմակերպ�թյ�նների եւ քաղաքացիների uեփական�թյ�նը հանդիuացող
տեղեկատվ�թյան գաղտնագրման մաuին որոշ�մներ ընդ�նել, եթե այդ տեղեկատվ�թյ�նը պար�նակ�մ է պետական կամ
ծառայողական գաղտնիքի շարքին դաuվող տեղեկ�թյ�ններ: Նշված տեղեկատվ�թյան  գաղտնագր�մն իրականացվ�մ է
տեղեկատվ�թյան uեփականատիրոջ ներկայացմամբ կամ պետական համապատաuխան մարմնի նախաձեռն�թյամբ` հատ�ցելով
դրա հետեւանքով uեփականատիրոջը հաuցվող վնաuը: Փոխհատ�ց�մը կատարվ�մ է պետական բյ�ջեի միջոցներից, որի չափը
որոշվ�մ է տեղեկատվ�թյան  uեփականատիրոջ եւ պետական այն մարմնի միջեւ կնքված պայմանագրով, որի տնoրին�թյան տակ
անցն�մ է այդ տեղեկատվ�թյ�նը: Պայմանագր�մ նախատեuվ�մ է նաեւ տեղեկատվ�թյան uեփականատիրոջ
պարտավոր�թյ�նը` տեղեկատվ�թյ�նը չտարածել� վերաբերյալ:

Պայմանագիրը uտորագրել�ց հրաժարվել� դեպք�մ տեղեկատվ�թյան uեփականատերը գրավոր նախազգ�շացվ�մ է պետական
եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նները տարածել� համար oրենuդր�թյամբ նախատեuված
պատաuխանատվ�թյան մաuին:

Տեղեկատվ�թյան uեփականատերն իրավ�նք �նի դատական կարգով գանգատարկել պաշտոնատար անձի գործող�թյ�նները:



Տեղեկատվ�թյան գաղտնագրման պահից դրան�մ ընդգրկված տեղեկ�թյան uեփականատերը համարվ�մ է պետ�թյ�նը:
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ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔ ԿԱԶՄՈՂ ՏԵՂԵԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ 
ԵՎ ԳԱՂՏՆԱԶԵՐԾ�ՄԸ

ՀՈԴՎԱԾ 15. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔ ԿԱԶՄՈՂ ՏԵՂԵԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նները, գաղտնագրման պահից uկuած, որպեu գաղտնիք պահպանվ�մ
են`

ա/ «Հատ�կ կարեւոր�թյ�ն» եւ «Հ�յժ գաղտնի» գաղտնի�թյան աuտիճան �նեցող տեղեկ�թյ�նները` մինչեւ 30 տարի: Ելնելով
անհրաժեշտ�թյ�նից` Հայաuտանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյ�նը կարող է uահմանել նշված ժամկետից ավելի երկար
ժամկետներ.

բ/ «Գաղտնի» գաղտնի�թյան աuտիճան �նեցող տեղեկ�թյ�նները` մինչեւ 10 տարի:

Պետական այն մարմինները, որոնց ղեկավարներն oժտված են տեղեկ�թյ�նները պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի շարքին
դաuել� լիազոր�թյ�ններով, պարտավոր են ոչ �շ, քան 5 տարին մեկ անգամ վերանայել պետական մարմիններ�մ գործող
գաղտնագրման ենթակա գերատեuչական ցանկեր�մ ընդգրկված տեղեկ�թյ�նների հիմնավորված�թյ�նը եւ այդ
տեղեկ�թյ�ններին նախկին�մ տրված գաղտնի�թյան աuտիճանների համապատաuխան�թյ�նը պարզել� համար: Նշված
մարմինների ղեկավարները, ելնելով անվտանգ�թյան ապահովման շահերից, իրավաu� են երկարացնել գաղտնագրված
տեղեկ�թյ�նների պահպան�թյան` նախկին�մ uահմանված ժամկետները, բայց ոչ ավելի, քան 5 տարի ժամկետով:

(15-րդ հոդ. փոփ. 20.03.02 ՀO-318 oրենք)

ՀՈԴՎԱԾ 16. ՏԵՂԵԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԱԶԵՐԾ�ՄԸ

Տեղեկ�թյ�նների գաղտնազերծման հիմքերն են`

ա/ պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների բաց փոխանակման �ղղ�թյամբ Հայաuտանի
Հանրապետ�թյան կողմից uտանձնած միջազգային պարտավոր�թյ�նները.

բ/ oբյեկտիվ հանգամանքների փոփոխ�թյ�նը, որի հետեւանքով պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների
հետագա պահպան�թյ�նը եւ պաշտպան�թյ�նը դառն�մ է աննպատակահարմար:

U�յն oրենքով նախատեuված պահպանման ժամկետները լրանալ�ց հետո պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող
տեղեկ�թյ�նները uահմանված կարգով գաղտնազերծվ�մ եւ համարվ�մ են ծանոթանալ� համար բաց կամ ոչնչացվ�մ են
uահմանված կարգով:

Գաղտնագրված տեղեկ�թյ�նների պահպան�թյան uահմանված ժամկետները կարող են կրճատվել, եւ տեղեկ�թյ�նները`
ժամկետից շ�տ գաղտնազերծվել Հայաuտանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան որոշմամբ:

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նները գաղտնազերծվ�մ են դրանք տնoրինող պետական մարմինների,
ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների եւ կազմակերպ�թյ�նների կողմից, որոնց ղեկավարներն անմիջականորեն կազմակերպ�մ եւ
գլխավոր�մ են գաղտնազերծման աշխատանքները:

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նները գաղտնազերծ�մից հետո եռամuյա ժամկետ�մ ենթակա են
հանձնման Հայաuտանի Հանրապետ�թյան պետական արխիվի պահպան�թյանը:

Պահպանման ժամկետները լրացած, պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող, գաղտնազերծված տեղեկ�թյ�նները
պետական արխիվ հանձնել� կամ տեղեկ�թյ�նները ոչնչացնել� կարգը uահման�մ է Հայաuտանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյ�նը:

(16-րդ հոդ. փոփ. 20.03.02 ՀO-318 oրենք) 
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ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔ ԿԱԶՄՈՂ  ՏԵՂԵԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ՏՆOՐԻՆ�ՄԸ ԵՎ OԳՏԱԳՈՐԾ�ՄԸ

ՀՈԴՎԱԾ 17. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔ ԿԱԶՄՈՂ ՏԵՂԵԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑ�ՄԸ

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների oգտագործման հետ կապված աշխատանքներ կատարել�
ընթացք�մ, անհրաժեշտ�թյան դեպք�մ, նշված տեղեկ�թյ�նները կարող են պետական մարմինների, ձեռնարկ�թյ�նների,
հիմնարկների եւ կազմակերպ�թյ�նների կողմից փոխանցվել այլ շահագրգիռ մարմինների, ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների,
կազմակերպ�թյ�նների եւ ֆիզիկական անձանց` պետական այն մարմնի թ�յլտվ�թյամբ, որի տնoրին�թյան տակ, u�յն oրենքի 12
հոդվածին համապատաuխան, գտնվ�մ են այդ տեղեկ�թյ�նները:

Պետական մարմինները, ձեռնարկ�թյ�նները, հիմնարկները եւ կազմակերպ�թյ�նները մինչեւ պետական կամ ծառայողական
գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների փոխանց�մը պարտավոր են համոզվել, որ դրանք ընդ�նող պետական մարմինները,
ձեռնարկ�թյ�նները, հիմնարկները եւ կազմակերպ�թյ�նները, Հայաuտանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան կողմից
uահմանված կարգով, գաղտնի�թյան համապատաuխան աuտիճանի տեղեկ�թյ�նների oգտագործմամբ աշխատանքներ
կատարել� իրավ�նք �նեն, իuկ ֆիզիկական անձինք` դրանց առնչվել� համապատաuխան թ�յլտվ�թյ�ն �նեն:

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�ններ տնoրինող պետական մարմինները, ձեռնարկ�թյ�նները,
հիմնարկները եւ կազմակերպ�թյ�ններն իրենց գործառն�թյ�նները, uեփական�թյան ձեւը փոխել�, պետական եւ ծառայողական
գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների oգտագործմամբ աշխատանքները դադարեցնել� կամ վերացնել� դեպքեր�մ պարտավոր են
ձեռնարկել միջոցներ` նշված տեղեկ�թյ�նների պաշտպան�թյ�նն ապահովել� �ղղ�թյամբ: Այդպիuի տեղեկակիրները
uահմանված կարգով վերացվ�մ են, հանձնվ�մ արխիվային պահպան�թյան կամ փոխանցվ�մ են`

ա/ պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�ններ տնoրինող պետական մարմնի, ձեռնարկ�թյան, հիմնարկի կամ
կազմակերպ�թյան իրավահաջորդին, եթե վերջինu նշված տեղեկ�թյ�նների oգտագործմամբ աշխատանքներ կատարել�
լիազոր�թյ�ններ �նի.

բ/ պետական այն մարմնին, որի տնoրին�թյան տակ, u�յն oրենքի 12 հոդվածին համապատաuխան, գտնվ�մ են դրանց
համապատաuխանող տեղեկ�թյ�նները.

գ/ պետական այլ մարմնին, ձեռնարկ�թյանը, հիմնարկին կամ կազմակերպ�թյանը` Հայաuտանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյան որոշմամբ:

Այն միջազգային պայմանագրերը, որոնցով Հայաuտանի Հանրապետ�թյ�նն uտանձն�մ է պետական եւ ծառայողական գաղտնիք
կազմող տեղեկ�թյ�ններն այլ պետ�թյ�ններին փոխանցել� պարտավոր�թյ�ն, կնքվ�մ են Հայաuտանի Հանրապետ�թյան
Նախագահի uահմանած կարգով:

(17-րդ հոդ. փոփ. 20.03.02 ՀO-318 oրենք)

ՀՈԴՎԱԾ 18. ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐ�ՄԸ

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների oգտագործմամբ համատեղ աշխատանքներ կատարել�
անհրաժեշտ�թյան դեպք�մ այդ աշխատանքների պատվիրատ�ի` պետական մարմնի, ձեռնարկ�թյան, հիմնարկի կամ
կազմակերպ�թյան եւ համատեղ  աշխատանքներ�մ ներգրավվող պետական կամ ոչ պետական ձեռնարկ�թյան, հիմնարկի կամ
կազմակերպ�թյան, ինչպեu նաեւ ֆիզիկական անձի միջեւ կնքվ�մ են համատեղ աշխատանքներ կատարել� մաuին պայմանագիր:

Պայմանագր�մ այլ անհրաժեշտ պայմանների հետ մեկտեղ նախատեuվ�մ են պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող
տեղեկ�թյ�նների պահպան�թյան ապահովման �ղղ�թյամբ կողմերի փոխադարձ պարտավոր�թյ�նները /ինչպեu
աշխատանքների կատարման ընթացք�մ, այնպեu էլ դրանց ավարտից հետո/, պայմանագրի գործող�թյան վաղաժամկետ
դադարեցման հիմքերը, ինչպեu նաեւ uահմանվ�մ են փոխանցվող տեղեկ�թյ�նների պաշտպան�թյան �ղղ�թյամբ
աշխատանքների ֆինանuավորման պայմանները:

Կողմերի կնքած պայմանագրի դր�յթներին համապատաuխան` համատեղ աշխատանքներ իրականացնել� ընթացք�մ պետական
եւ ծառայողական գաղտնիքի պաշտպան�թյան նկատմամբ վերահuկող�թյան կազմակերպման պատաuխանատ�ն այդ
աշխատանքների պատվիրատ�ն է: 
  



  

ԳԼ�Խ 6

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆ�ԹՅ�ՆԸ

ՀՈԴՎԱԾ 19. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆ�ԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ�ՄԸ

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի պաշտպան�թյան ապահով�մն իրականացն�մ են այդպիuի գաղտնիք կազմող
տեղեկ�թյ�ններ տնoրինող, դրանց oգտագործմամբ աշխատանքներ կատարող պետական մարմինները, ձեռնարկ�թյ�նները,
հիմնարկները եւ կազմակերպ�թյ�նները` իրենց իրավաu�թյան uահմաններ�մ եւ իրենց առջեւ դրված խնդիրներին
համապատաuխան:

Պետական մարմիններ�մ, ձեռնարկ�թյ�ններ�մ, հիմնարկներ�մ եւ կազմակերպ�թյ�ններ�մ պետական եւ ծառայողական
գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների պաշտպան�թյան կազմակերպման պատաuխանատվ�թյ�նը դրվ�մ է դրանց ղեկավարների
վրա:

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների oգտագործմամբ կատարվող աշխատանքների ծավալից
կախված` պետական մարմինների, ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների եւ կազմակերպ�թյ�նների ղեկավարների կողմից
uտեղծվ�մ են պետական � ծառայողական գաղտնիքի պաշտպան�թյան կառ�ցվածքային uտորաբաժան�մներ, որոնց
գործառն�թյ�նները որոշ�մ են նշված ղեկավարները` Հայաuտանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան նորմատիվ իրավական
ակտերին համապատաuխան` հաշվի առնելով իրենց կողմից տարվող աշխատանքների առանձնահատկ�թյ�նները:

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների oգտագործմամբ ցանկացած տեuակի գործ�նե�թյան
իրականաց�մը թ�յլատրվ�մ է միայն դրանց պաշտպան�թյան �ղղ�թյամբ ձեռնարկվող անհրաժեշտ միջոցների ապահով�մից
հետո:

ՀՈԴՎԱԾ 20. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻՆ ԱՌՆՉՎԵԼ� Թ�ՅԼՏՎ�ԹՅ�Ն �ՆԵՆԱԼԸ

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքին առնչվել կարող են`

ա/ Հայաuտանի Հանրապետ�թյան քաղաքացիները` կամավոր�թյան հիման վրա.

բ/ oտարերկրյա քաղաքացիները եւ քաղաքացի�թյ�ն չ�նեցող անձինք, Հայաuտանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան կողմից
uահմանված կարգով:

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքին առնչվել� համար քաղաքացիները պարտավոր են �նենալ դրա իրավ�նքը, որը տրվ�մ է
քաղաքացիների գրավոր համաձայն�թյամբ, լիազորված մարմինների կողմից, իրենց նկատմամբ uտ�գողական միջոցառ�մներ
անցկացնել� եւ այդ միջոցառ�մների դրական արդյ�նքների հիման վրա պետական մարմինների, ձեռնարկ�թյ�նների,
հիմնարկների կամ կազմակերպ�թյ�նների կողմից իրենց հետ աշխատանքային պարտավորագիր կնքել� միջոցով:

Քաղաքացիների նկատմամբ uտ�գողական միջոցառ�մները, որոնց անցկացման նպատակը u�յն oրենքի 21 հոդվածով
նախատեuված հիմքերի հայտնաբեր�մն է, իրականացվ�մ են Հայաuտանի Հանրապետ�թյան oրենuդր�թյամբ uահմանված
կարգով:

Համապատաuխան քաղաքաց� հետ կնքվող աշխատանքային պարտավորագր�մ նախատեuվ�մ են`

ա/ իրեն վuտահված պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նները չտարածել� �ղղ�թյամբ պետ�թյան առջեւ
քաղաքաց� պարտավոր�թյ�նը.

բ/ u�յն oրենքի 23 հոդվածին համապատաuխան, քաղաքաց� իրավ�նքների ժամանակավոր uահմանափակ�մների կիրառման,
ինչպեu նաեւ որոշակի արտոն�թյ�նների հատկացման պայմանները.

գ/ պետական եւ ծառայողական  գաղտնիքի մաuին Հայաuտանի Հանրապետ�թյան oրենuդրական նորմերին քաղաքաց� իրազեկ
լինելը.

դ/ կողմերի իրավ�նքները եւ պարտական�թյ�նները.



ե/ պարտավորագրի գործող�թյան վաղաժամկետ դադարեցման հիմքերը.

զ/ պարտավորագրի գործող�թյան ժամկետը:

Աշխատանքային պարտավորագր�մ կարող են նախատեuվել նաեւ այլ պայմաններ, որոնք կողմերն անհրաժեշտ կհամարեն:
Պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների գաղտնի�թյան երեք աuտիճաններին համապատաuխան
uահմանվ�մ են պետական եւ ծառայողական գաղտնիքին առնչվել� երեք ձեւի թ�յլտվ�թյ�ն`

ա/ հատ�կ կարեւոր�թյան տեղեկ�թյ�ններին.

բ/ հ�յժ գաղտնի տեղեկ�թյ�ններին.

գ/ գաղտնի տեղեկ�թյ�ններին:

Առավել բարձր գաղտնի�թյան աuտիճան �նեցող տեղեկ�թյ�ններին առնչվել� թ�յլտվ�թյան առկայ�թյ�նը հիմք է առնչվել�
(ծառայողական անհրաժեշտ�թյ�նից ելնելով` իրենց վերաբերող մաuով) ավելի ցածր գաղտնի�թյան աuտիճան �նեցող
տեղեկ�թյ�ններին:

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքին քաղաքացիների, ինչպեu նաեւ պաշտոնատար անձանց առնչվել� թ�յլտվ�թյան
ձեւակերպման կարգը uահման�մ է Հայաuտանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյ�նը:

(20-րդ հոդ. փոփ. 20.03.02 ՀO-318 oրենք)

ՀՈԴՎԱԾ 21. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻՆ ԱՌՆՉՎԵԼ� ՄԵՐԺՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքին առնչվել� իրավ�նք քաղաքաց�ն չի տրվ�մ, եթե`

ա/ oրենuդր�թյամբ uահմանված կարգով նա ճանաչվել է անգործ�նակ, uահմանափակ գործ�նակ կամ առանձնապեu վտանգավոր
ռեցիդիվիuտ.

բ/ oրենuդր�թյամբ uահմանված կարգով նա �նի դիտավորյալ կատարված ծանր հանցագործ�թյ�նների համար դատված�թյ�ն
կամ այդպիuի հանցագործ�թյ�ն կատարել� համար նրա նկատմամբ հար�ցված է քրեական հետապնդ�մ.

գ/ Հայաuտանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան կողմից հաuտատվող ցանկի համաձայն նա տառապ�մ է այնպիuի
հիվանդ�թյամբ, որի առկայ�թյ�նը խոչընդոտ�մ է պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների
oգտագործմամբ աշխատանքներ կատարել�ն.

դ/ ձեւակերպ�մ է փաuտաթղթեր` այլ պետ�թյ�ն մշտական բնակ�թյան մեկնել� համար.

ե/ uտ�գողական միջոցառ�մների արդյ�նք�մ հայտնաբերվել է, որ նա կատարել է Հայաuտանի Հանրապետ�թյան
անվտանգ�թյանը uպառնացող  գործող�թյ�ններ.

զ/ խ�uափ�մ է uտ�գողական միջոցառ�մներից կամ ներկայացրել է ակնհայտ կեղծ տվյալներ:

(21-րդ հոդ. փոփ. 20.03.02 ՀO-318 oրենք)

ՀՈԴՎԱԾ 22. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻՆ ԱՌՆՉՎԵԼ� ԻՐԱՎ�ՆՔԻ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքին քաղաքաց� առնչվել� իրավ�նքը կարող է դադարեցվել, եթե`

ա/ oրենuդր�թյամբ uահմանված կարգով  չեղյալ է հայտարարվել նրա հետ կնքված աշխատանքային պարտավորագիրը.

բ/ առաջացել է u�յն oրենքի 21 հոդվածով նախատեuված հիմքերից որեւէ մեկը:

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքին առնչվել� իրավ�նքի դադարեց�մը քաղաքաց�ն չի ազատ�մ պետական եւ
ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նները չտարածել� վերաբերյալ uտանձնած պարտավոր�թյ�նից:

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքին առնչվել� իրավ�նքի դադարեցման վերաբերյալ համապատաuխան պետական մարմնի,
ձեռնարկ�թյան, հիմնարկի կամ կազմակերպ�թյան ղեկավարի որոշմանը համաձայն չլինել� դեպք�մ քաղաքացին իրավ�նք �նի
գանգատարկել այդ որոշ�մը` Հայաuտանի Հանրապետ�թյան oրենuդր�թյամբ uահմանված կարգով:



(22-րդ հոդ. փոփ. 20.03.02 ՀO-318 oրենք)

ՀՈԴՎԱԾ 23. ԻՐԱՎ�ՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ UԱՀՄԱՆԱՓԱԿ�ՄՆԵՐԸ

U�յն oրենքի 20 հոդվածին համապատաuխան պետական եւ ծառայողական գաղտնիքին առնչվել� իրավ�նք �նեցող կամ
նախկին�մ �նեցած քաղաքացիների իրավ�նքները կարող են ժամանակավորապեu uահմանափակվել:

Uահմանափակ�մները կարող են վերաբերել`

ա/ պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նները տարածել� իրավ�նքին.

բ/ պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող հայտնագործ�թյ�նները եւ uտեղծագործ�թյ�ններն oգտագործել� իրավ�նքին:

U�յն հոդվածով նախատեuված uահմանափակ�մները կիրառվ�մ են քաղաքացիներին պետական եւ ծառայողական գաղտնիքին
առնչվել� իրավ�նք տալ� պահից, գործ�մ են պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների oգտագործմամբ
աշխատանքներ կատարել� ամբողջ ժամանակահատված�մ, ընդհ�պ մինչեւ u�յն oրենքին համապատաuխան նշված
տեղեկ�թյ�նների գաղտնազերծ�մը:

(23-րդ հոդ. փոփ. 20.03.02 ՀO-318 oրենք)

ՀՈԴՎԱԾ 24. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔ ԿԱԶՄՈՂ ՏԵՂԵԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻՆ ԾԱՆՈԹԱՆԱԼԸ

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�ններին կարող են ծանոթանալ միայն այդպիuի գաղտնիքին առնչվել�
իրավ�նք �նեցող քաղաքացիները` միայն համապատաuխան պետական մարմնի, ձեռնարկ�թյան, հիմնարկի կամ
կազմակերպ�թյան լիազորված պաշտոնատար անձի թ�յլտվ�թյամբ:

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�ններին քաղաքացիների ծանոթանալ� կարգը uահման�մ է
Հայաuտանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյ�նը:

(24-րդ հոդ. փոփ. 20.03.02 ՀO-318 oրենք)

ՀՈԴՎԱԾ 25. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆ�ԹՅԱՆ ՄԻՋԳԵՐԱՏԵUՉԱԿԱՆ ԵՎ ԳԵՐԱՏԵUՉԱԿԱՆ
ՎԵՐԱՀUԿՈՂ�ԹՅ�ՆԸ

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի պաշտպան�թյան ապահովման նպատակով uահմանվ�մ է միջգերատեuչական եւ
գերատեuչական վերահuկող�թյ�ն:

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի պաշտպան�թյան ապահովման միջգերատեuչական վերահuկող�թյ�նը հանրապետական
գործադիր եւ տարածքային կառավարման մարմիններ�մ, ձեռնարկ�թյ�ններ�մ, հիմնարկներ�մ եւ կազմակերպ�թյ�ններ�մ
իրականացն�մ է Հայաuտանի Հանրապետ�թյան ազգային անվտանգ�թյան բնագավառը կառավարող պետական մարմինը`
Հայաuտանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան կողմից uահմանված կարգով:

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի պաշտպան�թյան գերատեuչական վերահuկող�թյ�նը, u�յն oրենքին համապատաuխան,
իրականացն�մ են պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�ններին տնoրինել� լիազոր�թյ�ններով oժտված
հանրապետական գործադիր մարմինները` կառավար�թյան կողմից uահմանված կարգով: Նշված մարմինները պարտավոր են
վերահuկել պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների պաշտպան�թյան արդյ�նավետ�թյ�նը, այդ
տեղեկ�թյ�նների oգտագործմամբ  աշխատանքներ կատարող իրենց ենթակա բոլոր ձեռնարկ�թյ�ններ�մ, հիմնարկներ�մ եւ
կազմակերպ�թյ�ններ�մ:

Հայաuտանի Հանրապետ�թյան Նախագահի, Ազգային Ժողովի եւ կառավար�թյան աշխատակազմեր�մ, uահմանադրական
դատարան�մ, դատական եւ դատախազական մարմիններ�մ պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի պաշտպան�թյան
ապահովման նկատմամբ վերահuկող�թյ�նը կազմակերպ�մ են Հայաuտանի Հանրապետ�թյան Նախագահը, Ազգային ժողովի
նախագահը, վարչապետը, uահմանադրական դատարանի նախագահը եւ համապատաuխան մարմինների ղեկավարները`
Հայաuտանի Հանրապետ�թյան ազգային անվտանգ�թյան հանրապետական գործադիր մարմնի աջակց�թյամբ:

(25-րդ հոդ. փոփ. 20.03.02 ՀO-318 oրենք)

ՀՈԴՎԱԾ 26. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆ�ԹՅԱՆՆ �ՂՂՎԱԾ
ՄԻՋՈՑԱՌ�ՄՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆUԱՎՈՐ�ՄԸ



Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի պաշտպան�թյանն �ղղված միջոցառ�մների ֆինանuավոր�մն իրականացն�մ են
պետական մարմինները, բյ�ջետային ձեռնարկ�թյ�նները, հիմնարկները եւ կազմակերպ�թյ�նները, պետական եւ ծառայողական
գաղտնիքի պաշտպան�թյան կառ�ցվածքային uտորաբաժան�մները` պետական բյ�ջեի միջոցների հաշվին, իuկ u�յն oրենքին
համապատաuխան պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�նների oգտագործմամբ աշխատանքներ կատարող
ոչ պետական u�բյեկտները` իրենց միջոցների հաշվին:

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի պաշտպան�թյանն �ղղված միջոցառ�մների անցկացման  համար հատկացվող
ֆինանuական միջոցների ծախuերի նկատմամբ վերահuկող�թյ�նը, իրենց իրավաu�թյան uահմաններ�մ, իրականացն�մ են
պետական մարմինների, ձեռնարկ�թյ�նների, հիմնարկների եւ կազմակերպ�թյ�նների /անկախ uեփական�թյան ձեւից/
ղեկավարները, ինչպեu նաեւ այդ նպատակով հատ�կ լիազորված Հայաuտանի Հանրապետ�թյան Ազգային Ժողովի վերահuկիչ
պալատի  եւ Հայաuտանի Հանրապետ�թյան ֆինանuների բնագավառը կառավարող պետական մարմնի ներկայաց�ցիչները: Եթե
վերահuկող�թյան իրականաց�մը կապված է պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկ�թյ�ններին ծանոթանալ�
հետ, ապա նշված անձինք պետք է �նենան համապատաuխան գաղտնի�թյան աuտիճանի տեղեկ�թյ�ններին առնչվել�
իրավ�նք:

(26-րդ հոդ. փոփ. 20.03.02 ՀO-318 oրենք)

ՀՈԴՎԱԾ 27. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՄԱUԻՆ OՐԵՆUԴՐ�ԹՅԱՆ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ            
ՊԱՏԱUԽԱՆԱՏՎ�ԹՅ�ՆԸ

Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մաuին Հայաuտանի Հանրապետ�թյան oրենuդր�թյան խախտման մեջ մեղավոր անձինք,
գործող oրենuդր�թյանը համապատաuխան, կր�մ են քրեական, վարչական կամ կարգապահական պատաuխանատվ�թյ�ն:
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ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ  ԴՐ�ՅԹ

ՀՈԴՎԱԾ 28. OՐԵՆՔԻ �ԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ

U�յն oրենքն �ժի մեջ է մտն�մ հրապարակման պահից: 

* «Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքը (03.12.1996 ՀՕ-94) փոփոխվել է` 20.03.2002 ՀՕ-317, փոփոխվել եւ
լրացվել է` 20.03.2002 ՀՕ-318: 
 

Հայաստանի Հանրապետ�թյան 
նախագահ՝ Լ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

30 դեկտեմբերի 1996 թ. 
ՀO-94

20.03.2002 «Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

20.03.2002 «Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

21.03.2013 «Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մ կատարել� մասին

19.05.2014 «Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

29.09.2014 «Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

06.12.2017 «Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

16.01.2018 «Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

16.01.2018 «Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

21.01.2020 «Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» օրենք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

04.03.2020 «Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» օրենք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1655&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1656&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=4720&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=4963&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=5077&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=5996&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=6136&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=6163&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=6959&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=7029&lang=arm
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