
ՆԱԽԱԳԻԾ 
ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 

Պ-127-29.12.2021-ԱռՀ-011 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» 1996 թվականի մարտի 4-ի 
ՀՕ-42 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 41-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. 

«3. Ախտաբանաանատոմիական դիահերձումներն իրականացվում են հիվանդությունների հետմահու 
ախտորոշման եւ մահվան պատճառը որոշելու նպատակով, միայն հիվանդանոցային պայմաններում 
բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնող, ինչպես նաև պետական կառավարման 
համակարգի մարմինների ենթակայությամբ գործող կազմակերպություններում։ 

Ախտաբանաանատոմիական դիահերձումների ամցկացման կարգը սահմանում է 
Կառավարությունը:»: 

Հոդված 2. Օրենքի 41-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետն ուժը կորցրած ճանաչել: 

Հոդված 3. Օրենքի 41-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 3-րդ կետից հանել «չարորակ» բառը: 

Հոդված 4. Օրենքի 41-րդ հոդվածի 7-րդ մասը լրացնել «՝ բժշկական օգնություն եւ սպասարկում 
իրականացնող կազմակերպություններում:»  բառերով: 

Հոդված 5. Եզրափակիչ դրույթներ 

1․Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ 

օրը, բացառությամբ 1-ին հոդվածի։  

2․Սույն օրենքի 1-ին հոդվածն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից վեց ամիս հետո։   

 

  



ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
         ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 

Պ-127-29.12.2021-ԱռՀ-011/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» 1996 թվականի մարտի 4-ի 
ՀՕ-42 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 41-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. 

«3. Ախտաբանաանատոմիական դիահերձումներն իրականացվում են հիվանդությունների հետմահու 
ախտորոշման եւ մահվան պատճառը որոշելու նպատակով, միայն հիվանդանոցային պայմաններում 
բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնող, ինչպես նաև պետական կառավարման 
համակարգի մարմինների ենթակայությամբ գործող կազմակերպություններում: 

Ախտաբանաանատոմիական դիահերձումների ամցկացման կարգը սահմանում է 
Կառավարությունը:»: 

Հոդված 2. Օրենքի 41-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետն ուժը կորցրած ճանաչել: 

Հոդված 3. Օրենքի 41-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 3-րդ կետից հանել «չարորակ» բառը: 

Հոդված 4. Օրենքի 41-րդ հոդվածի 7-րդ մասը լրացնել «՝ բժշկական օգնություն եւ սպասարկում 
իրականացնող կազմակերպություններում:»  բառերով: 

Հոդված 5. Եզրափակիչ դրույթներ 

1․ Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ 

օրը, բացառությամբ 1-ին հոդվածի։  

2․Սույն օրենքի 1-ին հոդվածն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից վեց ամիս հետո։  օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, բացառությամբ 1-ին հոդվածի: Սույն 
օրենքի 1-ին հոդվածն ուժի մեջ է  մտնում պաշտոնական  հրապարակումից վեց ամիս հետո: 

 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ  

<<ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ>> ՕՐԵՆՔՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
(Պ-127-29.12.2021-ԱռՀ-011/0) ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ  ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ  ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

 

 

ԱՌԱՋԱՐԿԻ 

ՀԵՂԻՆԱԿԸ  

 

ՕՐԵՆՔԻ 

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՄ 

ՕՐԵՆՔԻ 

ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԸ 

 

ԱՌԱՋԱՐԿԸ 

ԱՌԱՋԱՐԿՆ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԿԱՄ 

ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՀԵՂԻՆԱԿԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ 

ԱՌԱՋԱՐԿՆ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ 

ԿԱՄ ՄԵՐԺԵԼՈՒ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

ՀՀ 

կառավարությ

ուն 

<<ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 
ՄԱՍԻՆ>> 
ՕՐԵՆՔՈՒՄ  
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆ
ԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ (Պ-127-
29.12.2021-ԱռՀ-
011/0) ՕՐԵՆՔԻ 
ՆԱԽԱԳԻԾ 

Նախագծի 1-ին հոդվածով առաջարկվող 

իրավակարգավորումների համատեքստում՝ 

անհրաժեշտ է վերանայել Նախագծի 5-րդ 

հոդվածը, այն դիտարկելով բժշկական 

օգնության և սպասարկման տեսակ 

հանդիսացող՝ ախտաբանաանատոմիական 

դիահերձումներ իրականացնելու անժամկետ 

լիցենզիա ունեցող կազմակերպությունների և 

անհատ ձեռնարկատերերի իրավունքների 

սահմանափակման իրավաչափության 

համատեքստում, հաշվի առնելով նաև այդ 

կազմակերպությունների և անհատ 

ձեռնարկատերերի՝ իրենց անժամկետ 

լիցենզիաների առնչությամբ ունեցած լեգիտիմ 

ակնկալիքները:  

Ընդունվել է մասնակի։ 

Նախագծի 1-ին հոդվածով 

առաջարկվող գործող 

օրենքի 41-րդ հոդվածի 3-

րդ մասը վերաշարադրվել 

է հետևյալ 

բովանդակությամբ․  

«3. 

Ախտաբանաանատոմիակ

ան դիահերձումներն 

իրականացվում են 

հիվանդությունների 

հետմահու ախտորոշման 

եւ մահվան պատճառը 

որոշելու նպատակով, 

միայն հիվանդանոցային 

պայմաններում բժշկական 

օգնություն եւ 

սպասարկում 

իրականացնող, ինչպես 

նաև պետական 

կառավարման 

համակարգի մարմինների 

ենթակայությամբ գործող 

կազմակերպություններում: 

 

Ընդունվել է: 



ՀՀ 

կառավարությ

ուն 

<<ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 
ՄԱՍԻՆ>> 
ՕՐԵՆՔՈՒՄ  
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆ
ԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ (Պ-127-
29.12.2021-ԱռՀ-
011/0) ՕՐԵՆՔԻ 
ՆԱԽԱԳԻԾ 

Նախագծի 5-րդ հոդվածով նախատեսվող 

կարգավորումներն առաջարկում ենք 

նախատեսել եզրափակիչ դրույթների տեսքով՝ 

նկատի ունենալով «Նորմատիվ իրավական 

ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասի 1-ին կետի պահանջը, որի համաձայն՝ 

նորմատիվ իրավական ակտը ունենում է 

եզրափակիչ մաս, եթե սահմանվում է 

նորմատիվ իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելու 

ժամկետները, ինչպես նաև «պաշտոնական 

հրապարակումից վեց ամիս հետո» բառերը 

փոխարինել «պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից վեց ամիս հետո» բառերով՝ 

հաշվի առնելով «Նորմատիվ իրավական 

ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի պահանջը, որի համաձայն՝  տարիներով, 

ամիսներով կամ օրերով հաշվարկվող 

ժամկետների ընթացքն սկսվում է այն 

օրացուցային տարվա, ամսվա, ամսաթվի կամ 

վրա հասած իրադարձությանը հաջորդ 

օրվանից, որով որոշված է դրա ժամկետի 

սկիզբը:  

Ընդունվել է։ Նախագծի 5-

րդ հոդվածը 

վերաշարադրվել է 

առաջարկված 

խմբագրությամբ․ 

Հոդված 5. Եզրափակիչ 

դրույթներ 

1․Սույն օրենքն ուժի մեջ է 

մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ 

օրը, բացառությամբ 1-ին 

հոդվածի։  

2․Սույն օրենքի 1-ին 

հոդվածն ուժի մեջ է 

մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից վեց 

ամիս հետո։   

 

Ընդունվել է: 

 

 


