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ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին 

Երկիր Մեդիա հ/ը, Լրատվական և քաղաքական ծրագրերի տնօրեն, ՀՀ քաղաքացի   

Գեղամ Մանուկյանից 

ք. Երևան, 11/01/2021թ. 

Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 42-րդ եւ 51-րդ հոդվածների եւ «Տեղեկատվության 

ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի` խնդրում եմ տրամադրել հետևյալ 

տեղեկությունները. 

1. Նոյեմբերի 10-ին հրապարակված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, 

Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի 

հայտարարությունը փաստացի ստորագրվե՞լ է ՀՀ վարչապետի կողմից:  

2. Եթե՝ այո, ապա որտե՞ղ է հրապարակված ՀՀ վարչապետի ստորագրությամբ 

վավերացված հայտարարության բնօրինակը՝ լուսապատճեն կամ pdf: (Նշենք, որ 

Հայտարարության կողմերից միայն ՌԴ նախագահի ստորագրությամբ Հայտարարության 

լուսապատճեն հրապարակված է ՌԴ-ում ՀՀ դեսպանատան կայքում): 

3. Խնդրում ենք տրամադրել Հայտարարության ստորագրված բնօրինակի լուսապատճեն 

կամ pdf օրինակը, որտեղ առկա են երեք կողմերի ստորագրությունները:  

4. Արդյոք հայտարարությանը կից, դրա մաս կազմող  կամ դրա պայմանների կատարումն 

ապահովող առանձին հավելվածներ կա՞ն:  

5. Եթե՝ այո, ապա խնդրում ենք տրամադրել Հայտարարության մաս կազմող կամ դրա 

պայմաններից բխող այլ փաստաթղթերի կամ հավելվածների բնօրինակների 

պատճեները:  

 

«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն` քաղաքացիների 

տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմանը պատասխան տրվում է այն ստանալուց հետո 5-

օրյա ժամկետում, բացառությամբ լրացուցիչ աշխատանք պահանջող տեղեկատվության (30-օրյա 

ժամկետ): Ուստի, խնդրում եմ տեղեկություն ստանալու հարցումիս պատասխանել օրենքով 

սահմանված կարգով եւ ժամկետներում: Խնդրում ենք նաև հարցման պատասխանն ուղարկել էլ. 

փոստով ևս՝ gegham@yerkimedia.am հասցեին: Տեղեկատվության տրամադրումը մերժելու 

դեպքում խնդրում եմ գրավոր տեղյակ պահել մերժման հիմքի մասին (հոդված 11) եւ 

հնարավորության դեպքում տրամադրել այն պետական մարմնի կամ պաշտոնատար անձի 

հասցեն, որին կարող եմ ուղղել հարցումը: 

 
Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության  

Լրատվական և քաղաքական 

ծրագրերի տնօրեն՝  

Գեղամ Մանուկյան 

 

 

 

mailto:tvcompany@yerkirmedia.am
https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2020/11/10/Announcement/
mailto:gegham@yerkimedia.am



