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I. Օրենքի նախագծի վերնագիրը 

 

1. Օրենքի նախագծի վերնագիրն է «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ 

օրենք (այսուհետ՝ Օրենք): 

2. «Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը բաղկացած է 

Նախաբանից և 7 գլուխներից: Օրենքի նախագծի գլուխներն են. 

I. Ընդհանուր դրույթներ 

II. Հոգեկան առողջության պահպանման գործընթացը և հոգեկան խանգարումներով 

տառապող անձանց իրավունքները և երաշխիքները 

III. Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման իրականացնողներին ներկայացվող 

պահանջները 

IV. Հոգեկան խանգարումներով տառապող անձանց վերաբերյալ 

տեղեկատվությունների փոխանցումը, ինչպես նաև անձանց մասին վարվող 

տվյալների բազային ներկայացվող պահանջները 

V. Հոգեբուժական օգնության և սպասարկմանը ներկայացվող ընդհանուր 

պահանջները, հոգեբուժական օգնության և սպասարկման ձևերը 

VI. Հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների 

գործողությունների (ներառյալ անգործության) բողոքարկումը և 

պատասխանատվությունը սույն օրենքի պահանջները խախտելու համար 

VII. Վերահսկողությունը սույն օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ 

3. Այսպես, Օրենքի անվանման մեջ նշվում է միայն հոգեբուժական օգնության և 

սպասարկման մասին, սակայն Օրենքը պարունակում է նաև որոշ, ոչ լիարժեք 

կարգավորումներ հոգեկան առողջության պահպանման, բարելավման և հոգեկան 

խանգարումների կանխարգելման վերաբերյալ՝ Օրենքի նախագծի 2-րդ գլուխ:  

4. «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի 

համաձայն՝  իրավական ակտի վերնագիրը պետք է համապատասխանի իրավական 

ակտի բովանդակությանը և հակիրճ տեղեկատվություն պարունակի դրա կարգավորման 

առարկայի մասին: Ուստի Օրենքի նախագծի վերնագիրը պետք է արտացոլի 

ամբողջական տեղեկատվություն օրենքի կարգավորման առարկայի վերաբերյալ:  

 

Առաջարկվում է՝ 

5. Փոփոխել Օրենքի նախագծի վերնագիրը, շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ՝ 

«Հոգեկան առողջության պահպանման, բարելավման և հոգեբուժական օգնության մասին» 

ՀՀ օրենքի նախագիծ:  
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II. Օրենքի նախագծի կարգավորման առարկան և կարգավորման ոլորտը 

 

6. Նախաբանը նորմատիվ պարտադիր բնույթ չունեցող Օրենքի այն մասն է, որում թեզի 

ձևով հանրության համար պարզաբանվում է օրենքի ընդունման նպատակը, դրա 

հիմնական առաքելությունը, այն նկատառումները, որոնցով պայմանավորված է օրենքի 

ընդունումը2: Սույն Օրենքի նախագծի նախաբանում ըստ էության շարադրված է Օրենքի 

կարգավորման առարկան:   

7. Միևնույն ժամանակ օրենքի «Ընդհանուր դրույթներ» գլխում սահմանված չէ Օրենքի 

առարկան, ինչը հնարավորություն կընձեռներ պատկերացում կազմել Օրենքով 

կարգավորվող հարաբերությունների և առանցքային ոլորտների մասին3: 

8. Ուստի անհրաժեշտ է Օրենքի «Ընդհանուր դրույթներ» գլխում սահմանել Օրենքի 

կարգավորման առարկան, իսկ Օրենքի նախաբանը վերաձևակերպել:  

 

Առաջարկվում է՝  

9. Օրենքի նախագծի «Ընդհանուր դրույթներ» գլխում լրացնել առանձին հոդված՝ «Օրենքի 

կարգավորման առարկան»: Հոդվածը պետք է ներառի տեղեկատվություն այն բոլոր 

իրավահարաբերությունների մասին, որոնք կարգավորվում են տվյալ Օրենքով:  

 

 

III. Տերմինաբանություն 

 

10. Օրենքի նախագծում որպես հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց 

սահմանման համար եզրույթ օգտագործվում է «հոգեկան խանգարումով տառապող անձ» 

արտահայտությունը: Օրենքի նախագծի 3-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «հոգեկան 

խանգարումով տառապող անձ» եզրույթը սահմանված է որպես «անձ, ում մոտ սույն 

օրենքով սահմանված կարգով ախտորոշված է հոգեկան խանգարում»:  

11. Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ «հոգեկան խանգարումով տառապող անձ» եզրույթի 

հանդեպ հասարակության մեջ ձևավորվել է կարծրատիպային բացասական 

վերաբերմունք, ինչը պայմանավորված է թե՛ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող և 

տվյալ եզրույթով կոչվող անձանց հանդեպ ձևավորված բացասական վերաբեմունքով 

(վախ և անհանգստություն պատճառող անձինք), թե՛ եզրույթի մեջ օգտագործվող 

«տառապող» բառով, որը մեծապես խղճահարության զգացմունք է առաջացնում:  

                                                 
2 «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ 37-րդ հոդվածի 2-րդ մաս 

Իրավական ակտերի նախագծերի մշակման մեթոդական ուղեցույցի 213-րդ կետ 
3 Իրավական ակտերի նախագծերի մշակման մեթոդական ուղեցույցի 221-րդ կետ 
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12. Կարծատիպային վերաբերմունք առաջացնող եզրույթի օգտագործումը կարող է իր 

հերթին բացասաբար ազդել հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց 

իրավունքների լիարժեք պաշտպանության վրա և նվազեցնել հոգեկան առողջության 

խնդիրներ ունեցող անձանց՝ մասնագիտական օգնության դիմելիության ցուցանիշը:  

 

Առաջարկվում է.  

13. Օրենքի նախագծում և այլ իրավական ակտերում օգտագործվող «հոգեկան խանգարումով 

տառապող անձ», եզրույթը փոխարինել այլ, առավել նվազ բացասական հույզեր 

առաջացնող եզրույթով, մասնավորապես փոխարինել «հոգեկան առողջության խնդիրներ 

ունեցող անձ» եզրույթով: 

 

IV. Բուժում ստացող անձ հասկացության սահմանումը  

 

14. Օրենքի նախագծի 3-րդ հոդվածով սահմանված են Օրենքում օգտագործվող հիմնական 

հասկացությունները: Միևնույն ժամանակ, Oրենքում օգտագործվող մի շարք 

հասկացություններ սահմանված չեն տվյալ հոդվածով, ինչը դժվարություներ կարող է 

ստեղծել տվյալ հասկացությունները պարունակող նորմերի կիրառման ընթացքում: 

Մասնավորապես սահմանված չեն «բուժում ստացող անձ», «Բուժվող հոգեկան 

խանգարումներով տառապող անձ» կամ «բուժման ենթակվող անձ», «խտրականություն», 

«կացարան» հասկացությունները: 

 

Առաջարկվում է՝  

15. Օրենքի նախագծի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասում ամրագրել «բուժում ստացող անձ», 

«խտրականություն», «կացարան» հասկացությունների սահմանումը հետևյալ 

բովանդակությամբ՝ 

 Բուժում ստացող անձ՝ ցանկացած անձ, ով ունի հոգեկան խանգարում և օգտվում է 

սույն օրենքով նախատեսված հոգեբուժական օգնության կամ սպասարկման 

ծառայություններից, կամ ում հանդեպ իրականացվում են նրա հոգեկան խանգարման 

առկայությունը պարզելուն, ախտորոշելուն, հոգեբուժական օգնության և սպասարկման 

իրականացման անհրաժեշտությունը գնահատելուն ուղղված միջոցառումներ:  

 Խտրականություն հոգեկան խանգարման հետևանքով՝ հոգեկան խանգարման 

հետևանքով ցանկացած տարբերակում, բացառում կամ սահմանափակում, որոնց 

նպատակն է սահմանափակել կամ նվազագույնի հասցնել մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների ճանաչումը, կիրառումը կամ դրանցից օգտվելը 

քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային կամ ցանկացած այլ ոլորտում` 
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մյուսների հետ հավասար հիմունքներով: Այն ընդգրկում է խտրականության բոլոր 

ձևերը` ներառյալ անհրաժեշտ հնարավորությունների տրամադրման մերժումը: 

 Կացարան՝ «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված 

համապատասխան սոցիալական ծառայության տեսակի ապահովման միջոց: 

 

V. Հոգեբուժական հանձնաժողովի վերաբերյալ  

 

16. Օրենքի նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ կետով ամրագրված է հոգեբուժական 

հանձնաժողովի սահմանումը և կազմավորման կարգը: Մասնավորապես սահմանված է, 

որ հոգեբուժական հանձնաժողովը 3 կամ ավելի հոգեբույժներից, անհրաժեշտության 

դեպքում նաև նյարդաբանից կազմված մասնագետների խումբ է, որը յուրաքանչյուր 

դեպքի համար ստեղծվում է հոգեբուժական հաստատութան գործադիր մարմնի 

իրավական ակտով և իրավասու է տալ անձի մոտ հոգեկան խանգարման առկայության 

կամ բացակայության և դրանից բխող բոլոր բժշկական հարցերի վերաբերյալ 

մասնագիտական եզրակացություն: Հոգեբուժական հանձնաժողովի կազմում կարող է 

ընդգրկվել նաև այլ հոգեբուժական հաստատության բժիշկ-հոգեբույժը: 

17. «Հոգեբուժական օգնության մասին» գործող ՀՀ օրենքով սահմանված է, որ հոգեբուժական 

հանձնաժողովի մեկ անդամը հրավիրվում է այլ բժշկական հաստատություններից: Տվյալ 

դրույթը օրենսդրական հիմք է ապահովում երաշխավորելու ենթարդաբար հոգեկան 

առողջության խնդիրներ ունեցող անձի իրավունքների լիարժեք պաշտպանությունը: 

Ուստի Օրենքով անհրաժեշտ է սահմանել հոգեբուժական հանձնաժողովի կազմավորման 

այնպիսի կարգ, որի պայմաններում հոգեբուժական հանձնաժողովը չի կազմավորվի 

միմիայն տվյալ բժշկական հաստատության աշխատակիցներից: 

 

Առաջարկվում է՝  

18. Օրենքի նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ կետի «3 կամ ավելի հոգեբույժներից» 

բառերից հետո լրացնել «(որոնցից մեկը չպետք է լինի տվյալ բժշկական 

հաստատությունից)» արտահայտությունը: 

 

 

VI. Օրենքի նախագծի 2-րդ գլխի վերաբերյալ  

 

19. Օրենքի նախագծի 2-րդ գլխի վերնագիրն է՝ Հոգեկան առողջության պահպանման 

գործընթացը և հոգեկան խանգարումով տառապող անձանց իրավունքները և 

երաշխիքները: Գլուխը պարունակում  է 4 հոդված՝  
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Հոդված 4. Հոգեկան առողջության պահպանումը,    

Հոդված 5. Հոգեկան խանգարումներով տառապող անձանց իրավունքները,  

Հոդված 6. Պետության կողմից տրամադրվող երաշխիքները հոգեբուժական օգնություն և 

սպասարկում իրականացնելիս,  

Հոդված 84. Պետության կողմից հոգեբուժական օգնության և սպասարկման ու 

սոցիալական պաշտպանության ապահովումը: 

20. Օրենքի նախագծի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ հոգեկան առողջության 

պահպանումը ներառում է.  

1) հոգեկան առողջության բարելավումն ու հոգեկան խանգարումների կանխարգելումը, 

2) հոգեկան խանգարումով տառապող անձանց անհրաժեշտ, բազմակողմանի և մատչելի 

հոգեբուժական բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրման, խնամքի ու 

օգնության այլ ձևերի ապահովումը, 

3) հոգեկան խանգարումով տառապող անձանց նկատմամբ հասարակության կողմից 

հանդուրժող և բարյացակամ միջավայրի ձևավորումը, խտրականության բացառումը: 

21. Ընդ որում, նույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանվում է, որ նույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին 

և 2-րդ կետերով նախատեսված գործընթացը իրականացվում է հոգեբուժական 

հաստատությունների կողմից, իսկ 3-րդ կետով նախատեսված գործընթացը՝ ՀՀ 

կառավարության լիազորված մարմինների կողմից:  

22. Օրենքի նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով Հոգեկան առողջության 

պահպանումը սահմանված է որպես հոգեկան առողջության ամրապնդում, հոգեկան 

խանգարումների կանխարգելում, հոգեկան խանգարումով տառապող անձանց բուժում և 

վերականգնում, հոգեկան լիակատար բարեկեցության վիճակի ապահովում: Այսինքն, 

հոգեկան առողջության պահպանում եզրույթը պարունակում է հոգեկան 

խանգարումների կանխարգելման և հոգեկան հիվանդությունների բուժման և 

վերականգնմանն ուղղված գործողությունները: Հետևաբար, 2-րդ գլուխը պետք է 

պարունակի կարգավորումներ հոգեկան առողջության ապահովման բոլոր փուլերի և 

գործողությունների վերաբերյալ, ներառյալ՝ հոգեկան խանգարումների կանխարգելման 

վերաբերյալ: 

23. Հոգեկան հիվանդությունների կանխարգելումը բխում է հանրության առողջության 

պահպանման կոնցեպտից: Հոգեկան հիվանդությունների կանխարգելման նպատակն է 

հոգեկան խանգարումների դեպքերի քանակի, տարածվածության, կրկնության, դեպքերի 

քանակի, ախտանիշների, կամ հոգեկան հիվանդության համար ռիսկային համարվող 

պայմաններում անց կացրած ժամանակահատվածի կրճատումը, կանխարգելելով կամ 

հետաձգելով հիվանդության կրկնությունները ինչպես նաև նվազեցնելով հիվանդության 

                                                 
4 Օրենքի նախագծում առկա է վրիպակ ՝ 6-րդ հոդվածին հաջորդում է 8-րդ հոդվածը: 
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ազդեցությունը հիվանդությամբ տառապող անձի, նրա ընտանիքի, կամ հասարակության 

վրա5: 

24. Օրենքի նախագծի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված՝ հոգեկան 

առողջության բարելավման և հոգեկան խանգարումների կանխարգելմանն ուղղված 

գործառույթը իրականացվում է հոգեբուժական հաստատությունների կողմից:  

25. Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ հոգեբուժական հաստատությունների ուղղակի 

գործառույթն է բժշկական օգնության տրամադրումը: Իսկ կանխարգելման 

գործառույթները իրականացվում են նաև մինչ անձի հոգեկան հիվանդության ձեռք 

բերումը, ներառում են բազմակողմանի և մասնագիտական մոտեցում:  

26. Ուստի հոգեկան հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված գործառույթներ պետք է 

իրականացվեն ոչ միայն առողջապահական ոլորտի գերատեսչության (ներառյալ 

առաջնային բժշկական օգնություն տրամադրող հաստատությունների), այլ նաև 

կրթական, սոցիալական աջակցության, իրավապահ գործառույթներ իրականացնող 

մարմինների կողմից: Առանձնակի ուշադրություն պետք է դարձնել խոցելի խմբերի 

ներկայացուցիչների՝ երեխաների, տարեց, վատ վերաբերմունքից, բռնություններից 

տուժած (ներառյալ ընտանեկան բռնություն վերապրած) անձանց, շրջանում հոգեկան 

հիվանդությունների առաջացման կամ խորացման կանխարգելմանը:  

27. Այսպիսով, մի կողմից անհրաժեշտ է ամրագրել ներառական և հավասարապես մատչելի 

հոգեբուժական ծառայություններ բոլորի համար, մյուս կողմից էլ՝ սահմանել լրացուցիչ 

անհրաժեշտ երաշխիքներ առանձին խոցելի խմբերի համար՝ նրանց կրկնակի 

խտրականության վտանգից ապահովագրելու նպատակով: 

 

Առաջարկվում է՝  

28. Օրենքի նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասում ամրագրել հոգեկան հիվանդությունների 

կանխարգելման սահմանումը:  

29. Օրենքի նախագծի 2-րդ գլուխը լրացնել նոր հոդվածով, որով կսահմանվի հոգեկան 

խանգարումների կանխարգելման նպատակները և պետության պարտականությունները 

այս ոլորտում:  

«Հոդված 6. Պետության կողմից հոգեկան առողջության ամրապնդման և հոգեկան 

հիվանդությունների կանխարգելումը 

Հոգեկան առողջության ամրապնդման և հոգեկան հիվանդությունների կանխարգելման 

նպատակն է.  

- նվազեցնել հոգեկան խանգարումների դեպքերի քանակը և տարածվածությունը, 

                                                 
5 Mrazek & Haggerty, 1994.  

«Prevention of Mental Disorders. Effective interventions and policy options». WHO Summary report.  
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- նվազագույնի հասցնել հոգեկան հիվանդությունների առաջացմանը նպաստող 

պայմանները 

- կանխարգելել կամ հետաձգել անձի մոտ հիվանդության կրկնությունը կամ 

զարգացումը  

- նվազեցնել հոգեկան հիվանդությամբ պայմանավորված բացասական գործոնների 

ազդեցությունը հիվանդությամբ տառապող անձի, նրա ընտանիքի, կամ 

հասարակության վրա: 

Անձանց հոգեկան առողջության ամրապնդման և հոգեկան հիվանդության 

կանխարգելման ուղղությամբ պետությունը. 

1) իրականացնում է իրազեկման և կրթական միջոցառումներ, 

2) ապահովում է մատչելի և որակյալ ծառայություններ խոցելի վիճակում գտնվող 

անձանց և խմբերին՝  երեխաներին, տարեց, վատ վերաբերմունքից, բռնություններից 

տուժած (ներառյալ ընտանեկան բռնություն վերապրած) անձանց անհրաժեշտ 

հոգեբանական և վերականգնողական աջակցությամբ ապահովելու համար, 

3) մշակում և իրականացնում է հոգեկան առողջության պահպանման ու հոգեկան 

խանգարումների կանխարգելմանն ուղղված ծրագրեր, 

3)  իրականացնում է հանրապետության տարածքում հոգեկան խանգարումների և դրանց 

պատճառների վերաբերյալ հետազոտություններ և վարում հանրապետությունում 

հոգեկան հիվանդությունների և վարքային խանգարումների տեսակների 

տարածվածության վերաբերյալ վիճակագրություն, 

4) հոգեկան առողջության ամրապնդման և հոգեկան խանգարումների կանխարգելման 

ոլորտում ՀՀ պետական մարմինների առանձին պարտականությունները սահմանվում են 

ՀՀ կառավարության որոշմամբ:» 

 

30. Օրենքի նախագծի 2-րդ գլխի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 3-րդ կետով նախատեսված գործընթացները 

իրականացվում են ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից իրենց 

լիազորություննրի և պարտականությունների սահմաններում: Սույն հոդվածի 1-ին մասի 

2-րդ կետով նախատեսված գործընթացը իրականացվում է հոգեբուժական 

հաստատությունների կողմից:» 
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VII. Հոգեկան առողջության ոլորտի հիմնարար սկզբունքները 

 

31. Օրենքով հոգեկան առողջության ոլորտի քաղաքականության հիմնական սկզբունքների 

ամրագրումը կարևորագույն դեր ունի օրենքի դրույթների մեկնաբանության և պետական 

քաղաքականության հիմնական ուղենիշերի արձանագրման համար:  

32. Օրենքի նախագծի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված է, որ «Հոգեկան խանգարումով 

տառապող անձանց հոգեբուժական օգնությունը և սպասարկումը երաշխավորվում է 

օրինականության, հավասարության, մարդասիրության ու մարդու իրավունքների և 

օրինական շահերի պաշտպանության սկզբունքների հիման վրա:» Տվյալ մասում 

ամրագրված սկզբունքները վերաբերելի են ոչ միայն հոգեկան խանգարում ունեցող 

անձանց իրավունքներին, այլ ունեն սկզբունքային նշանակություն Օրենքի բոլոր 

դրույթների մեկնաբանության համար:  

33. Միևնույն ժամանակ, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ հոդվածների վերնագրերը պետք է համապատասխանեն հոդվածների 

բովանդակությանը: Տվյալ դեպքում 5-րդ հոդվածի 1-ին մասը իր բովանդակությամբ չի 

արտացոլում հոդվածի վերնագրով նախատեսված դրույթները: Ուստի անհրաժեշտ է 

սկզբունքները շարադրել առանձին հոդվածով:  

 

34. Առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության կողմից 45 երկրների 

հոգեբուժական ոլորտի օրենսդրության ուսումնասիրության և Հոգեկան հիվանդություն 

ունեցող անձանց պաշտպանության և հոգեկան առողջության բարելավման մասին 

սկզբունքների հիման վրա (ընդունված ՄԱԿ-ի Գլխավոր վեհաժողովի կողմից 1991 թ. 

դեկտեմբերի 17-ին) մշակվել է հոգեկան առողջության պահպանման իրավունքի հետևյալ 

10 սկզբունքները.  

1. Հոգեկան առողջության պահպանում և հոգեկան հիվանդությունների 

կանխարգելում 

2. Հիմնական հոգեկան առողջության ծառայությունների հասանելիության 

ապահովում 

3. Հոգեկան առողջության գնահատում միջազգային ստանդարտներին 

համապատասխան 

4. Առավել նվազագույն սահմանափակող հոգեկան առողջության ծառայությունների 

տրամադրում 

5. Ազատության/անկախության տրամադրում 

6. Ազատության օժանդակման իրավունք 

7. Վերանայման մեխանիզմների ընթացակարգեր 
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8. Հաստատված պարբերական վերանայման մեխանիզմներ 

9. Որակավորված որոշում կայացնող մասնագետներ 

10. Օրենքի կիրարկում 

35. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայով 

ամրագրված են հետևյալ սկզբունքները.  

«ա. հարգանք արժանապատվության, անհատի ինքնուրույնության, ազատ 

ընտրության և անձի անկախության իրավունքի նկատմամբ. 

բ. խտրականության բացառում. 

գ. հանրային կյանքում լիակատար և արդյունավետ մասնակցություն և 

ներգրավվածություն. 

դ. հարգանք հաշմանդամություն ունեցող անձանց յուրահատուկ լինելու նկատմամբ և 

նրանց` որպես մարդկային բազմազանության և մարդկության մաս ընդունելը, 

ե. հնարավորությունների հավասարություն. 

զ. մատչելիություն. 

է. հավասարություն տղամարդկանց և կանանց միջև. 

ը. հարգանք հաշմանդամություն ունեցող երեխաների զարգացող 

հնարավորությունների նկատմամբ և հարգանք հաշմանդամ երեխաների` իրենց 

ինքնությունը պահպանելու իրավունքի նկատմամբ:» 

 

Առաջարկվում է՝  

36. Օրենքի նախագծի 2-րդ գլուխը լրացնել նոր հոդվածով հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 5. Հիմնարար սկզբունքները 

1. Հայաստանի Հանրապետությունում հոգեկան առողջության պահպանմանն ուղղված 

գործընթացները իրականացվում են հետևյալ սկզբունքների հիման վրա. 

 

- հարգանք անձի արժանապատվության, մարդու իրավունքների, 

ինքնուրույնության և որոշումների կայացման իրավունքի հանդեպ, 

- ներառում և համայնքային ծառայությունների նախապատվություն, 

- հիմնական հոգեբուժական ծառայությունների հասանելիություն և մատչելիություն 

- հոգեբուժական ծառայությունների տրամադրման ընթացքում իրավունքների 

նվազագույն սահմանափակում պահանջող միջոցների նախապատվության, 

- հավասարություն և խտրականության բացառում, 

- օրինականություն, 

- պրոֆեսիոնալիզմ, 

- համագործակցություն» 
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VIII. Հոգեկան խանգարումներով տառապող անձանց իրավունքների վերաբերյալ  

 

Հոգեկան խանգարումով տառապող անձանց իրավունքների ամրագրումը 

37. Հոգեկան խանգարումներով տառապող անձանց իրավունքների ամրագրումը Օրենքի 

կարևորագույն նպատակներից մեկն է: Օրենքի նախագծի 5-րդ հոդվածով (Հոգեկան 

խանգարումով տառապող անձանց իրավունքները) առանձին մասերով սահմանվել են 

հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող յուրաքանչյուր անձի և մասնավորապես 

հաստատություններում բուժում ստացող անձանց իրավունքները: 

38. Օրենքի նախագծի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված է. «Հոգեկան խանգարում 

ունեցող անձինք ունեն ՀՀ օրենսդրությամբ, միջազգային հանրաճանաչ նորմերով 

սահմաված բոլոր իրավունքները և ազատությունները՝ բացառությամբ սույն օրենքով և 

այլ օրենքով սահմանված դեպքերի»: 3-րդ մասով սահմանվում է. «Հոգեկան 

խանգարումներով տառապող յուրաքանչյուր ոք, բացառությամբ օրենքով նախատեսված 

դեպքերի, ունի մասնավորապես՝…»: Այսպիսով,  նույն հոդվածի տարբեր մասերում 

կրկնվում է միևնույն նորմը, ինչը ավելորդ ծանրաբեռնում է փաստաթուղթը:  

39. Միևնույն ժամանակ, 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 13-րդ կետում նշվում է. «օրենքով 

նախատեսված այլ իրավունքներ», այնինչ նույն հոդվածի 2-րդ մասով արդեն իսկ 

սահմանված էր, որ «Հոգեկան խանգարում ունեցող անձինք ունեն ՀՀ օրենսդրությամբ, 

միջազգային հանրաճանաչ նորմերով սահմանված բոլոր իրավունքները և 

ազատությունները, բացառությամբ…»: Այսինքն, 5-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ հոդվածներում 

կրկին առկա է միևնույն դրույթի սահմանում այլ ձևակերպմամբ:  

 

Գիտական կամ փորձարարական նպատակներով բժշկական մեթոդների կիրառման 

40. Օրենքի նախագծի 5-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 3-րդ կետով սահմանված է, որ 

«Հոգեբուժական հաստատությունում բուժվող յուրաքանչյուր ոք սույն հոդվածով 

նախատեսված իրավունքներից բացի ունի նաև հետևյալ իրավունքները… 3) տալու 

համաձայնություն և ցանկացած փուլում հրաժարվելու գիտական կամ փորձարարական 

նպատակներով կիրառվող բուժական մեթոդներից և միջոցներից, որոնք ուղեկցվում են 

լուսա-, տեսա- և կինոնկարահանումներով:» Սույն դրույթի վերլուծությունից կարելի է 

եզրակացնել, որ անձը կարող  է հրաժարվել միայն լուսա-, տեսա- և 

կինոնկարահանումներով ուղեկցվող գիտական կամ փորձարարական նպատակներով 

կիրառվող բուժական մեթոդներից:  

41. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի 15-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով ամրագրված է. 1. Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգումների կամ 
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դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի: 

Մասնավորապես, ոչ ոք չպետք է առանց իր համաձայնության ենթարկվի բժշկական կամ 

գիտական փորձերի: Նման դրույթ ամրագրված է նաև Մարդու իրավունքների 

եվրոպական կոնվենցիայով և մի շարք այլ միջազգային փաստաթղթերով: 

42. Անձի կողմից փորձարարական նպատակներով կիրառվող որևէ մեթոդներից 

հրաժարումը անձի ազատ որոշում կայացնելու և վատ վերաբերմունքի չենթարկվելու 

իրավունքի կարևորագույն բաղկացուցիչն է: Ուստի անհրաժեշտ է սահմանել, որ 

յուրաքանչյուր դեպքում գիտական կամ փորձարարական նպատակներով բժշկական 

մեթոդների կիրառման համար անհրաժեշտ է անձի բովանդակային տեղեկացված 

(իրազեկված) համաձայնությունը:  

 

Առաջարկվում է՝  

43. Օրենքի նախագծի 5-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ հոդվածները շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ.  

«2. Հոգեկան առողջության պահպանման ծառայություններից օգտվող անձինք ունեն 

հետևյալ իրավունքները. 

1) որակյալ հոգեբուժական և բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու 

2) անկախ ապրելու և հասարակության մեջ ներգրավվելու 

3) տեղեկատվության մատչելիության  

4) խոսքի և մտքի ազատության 

5) անձնական և ընտանեկան կյանքի գաղտնիության 

6) պատվի և արժանապատվության նլատմամբ հարգանքի 

7) կրթություն ստանալու և իրազեկված լինելու6 

8) կենսաապահովման բավարար մակարդակ ունենալու և սոցիալական 

պաշտպանության 

9) աշխատանքի ընտրության ազատության  

10) մշակութային կյանքին, ժամանցային և սպորտային միջոցառումներին 

մասնակցության 

11) իրավունքների և օրինական շահերի արդյունավետ պաշտպանության միջոցների 

ընտրության 

12) քննվելու կամ վերաքննվելու բժշկասոցիալական հանձնաժողովների կողմից 

13) ՀՀ օրենսդրությամբ, միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներով և ՀՀ կողմից 

վավերացրած միջազգային պայմանագրերով նախատեսված այլ իրավունքներ և 

ազատություններ: 

                                                 
6 Լրացում 
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3. Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման ծառայություններից օգտվող անձանց 

իրավունքները կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում և 

կարգով:» 

 

44. Օրենքի նախագծի 5-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«Տալ համաձայնություն կամ ցանկացած փուլում հրաժարվել գիտական կամ 

փորձարարական նպատակներով կիրառվող բուժական մեթոդներից և միջոցներից»: 

 

 

IX. Մասնակցությունը անձի կողմից իր վերաբերյալ որոշումների կայացման 

գործընթացին 

 

45. Անձի անկախ որոշումների կայացման ազատությունը և ներգրավումը իր վերաբերյալ 

որոշումների կայացման գործընթացում՝ հոգեբուժական ծառայություններից օգտվող, 

հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձի հիմնարար և կարևորագույն 

իրավունքներից մեկն է: Չնայած իրավունքի զարգացումների, ՀՀ-ում դեռևս գործում է 

հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձին անգործունակ ճանաչելու և նրա 

նկատմամբ խնամակալության ինստիտուտը7:   

46. Նշված ինստիտուտից բխող իրավունքների անհարկի սահմանափակումները կարմիր 

գծով անցնում են նաև Օրենքի նախագծի դրույթների միջով: Միևնույն ժամանակ, սույն 

Օրենքի նախագծում նշված սահմանափակումների վերացումը ինքնին հնարավոր չէ, 

քանի որ դա պետք է ուղեկցվի քաղաքացիաիրավական, սոցիալական աջակցության 

ոլորտում համակարգային լրջագույն փոփոխություններով: Այնուամենայնիվ, սույն 

Օրենքի շրջանակներում իրավունքի նմանատիպ սահմանափակումների ազդեցությունը 

պետք է հասցնել նվազագույնի: 

47. Օրենքի նախագծով սահմանված մի շարք դրույթներում անգործունակ ճանաչված անձի 

իրավունքների իրացման հնարավորությունը վերահասցեագրվում է օրինական 

ներկայացուցչին: Նշված դրույթներում անհրաժեշտ է կիրառել այնպիսի մոտեցում, որը չի 

հակասի անձի իրավունքների և ազատությունների լիարժեք պաշտպանության 

սկզբունքին, և հաշվի կառնի իր վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացում 

տվյալ անձին կարծիքը:  

 

Առաջարկվում է՝ 

                                                 
7 «ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի դիրքորոշումը ՀՀ-ում չափահաս անձին անգործունակ ճանաչելու 

ինստիտուտի վերաբերյալ» http://hcav.am/events/04-06-2015-5/ 
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48. Բոլոր այն դեպքերում, երբ սահմանված է, որ անձի որևէ իրավունք իրացվում է նրա 

օրինական ներկայացուցչի կողմից ամրագրել նաև տվյալ անձի մասնակցության 

հնարավորությունը, մասնավորապես. 

Օրենքի նախագծի 5-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 7-րդ կետում «օրինական ներկայացուցչի 

միջոցով» բառերից առաջ ավելացնել «նաև» շաղկապը. 

Օրենքի նախագծի 5-րդ հոդվածի 11-րդ մասում «նրա օրինական ներկայացուցչի» 

բառերից առաջ լրացնել «նաև» շաղկապը. 

Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «նրա օրինական ներկայացուցչի» բառերից առաջ 

լրացնել «նաև» շաղկապը. 

Երեխաների դեպքում տվյալ դրույթը կծառայի որպես երեխայի տեղեկացված կարծիքի 

արտահայտումը ապահովելու միջոց8:  

49. Օրենքի նախագծի 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «և անգործունակ ճանաչված անձի» 

արտահայտությունը հանել, նույն մասում «նրանց» դերանունը փոխարինել «նրա» 

դերանունով: 

50. Օրենքի նախագծի 13-րդ հոդվածի 3-րդ հոդվածը լրացնել նոր նախադասությամբ, 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Անգործունակ ճանաչված անձի հոգեբուժական օգնությունը կամ սպասարկման 

կազմակերպումը իրականացվում է սույն Օրենքի 20-րդ հոդվածով (Ոչ հոժարակամ 

հոսպիտալացման կարգը) սահմանված կարգով»: 

51. Օրենքի նախագծի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասում «նրա օրինական ներկայացուցչի 

համաձայնության» բառերը փոխարինել «անգործունակ ճանաչված անձը» բառերով: 

 

 

X. Իրավունքների սահմանափակումների վերաբերյալ 

 

52. Օրենքի նախագծի 5-րդ հոդվածի 10-րդ մասով սահմանված է, որ նույն հոդվածի 4-րդ 

մասի 8-12-րդ (բացառությամբ հանգստի և ութժամյա գիշերային քնի իրավունքի), 14-րդ 

կետերով սահմանվող իրավունքները կարող են սահմանափակվել օրենքով կամ 

հոգեբուժական հանձնաժողովի, իսկ տվյալ պահին դրա ստեղծման անհնարինության 

դեպքում հետազոտող կամ բուժող բժիշկ-հոգեբույժի պատճառաբանված որոշմամբ, եթե 

դրանց իրականացումը վտանգ է ներկայացնում հոգեկան խանգարումով տառապող 

անձի կամ շրջապատի համար կամ խոչընդոտում է հոգեբուժական բժշկական օգնության 

և սպասարկման իրականացումը:  

                                                 
8 Տե՛ս Երեխայի իրավունքներ մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի 12-րդ հոդված, «Երեխայի իրավունքների 

մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված: 
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53. Տվյալ դրույթով սահմանված է, որ իրավունքի սահմանափակումները իրականացվում են 

բժշկական հանձնաժողովի կողմից: Հարց է առաջանում, թե որքանով է 

նպատակահարմար նշված իրավունքների սահմանափակման վերաբերյալ որոշում 

կայացնելու նպատակով կազմավորել հանձնաժողով (տվյալ օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 14-րդ կետի իմաստով), այն դեպքում, երբ որոշումը կարող է կայացվել առանձին 

բժշկի կողմից, իսկ որոշ դեպքերում նաև բժիշկների խմբի կողմից:  

54. Միևնույն ժամանակ, անձի իրավունքների ցանկացած սահմանափակում պետք է բխի 

օրենքից, իրականացվի օրենքով սահմանված կարգով, կրի ժամանակավոր բնույթ, իսկ 

իրավունքի սահմանափակման հիմք պետք է հանդիսանա համապատասխան մարմնի 

պատճառաբանված որոշումը: 

55. Օրենքի նախագծի 5-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 14-րդ կետով նախատեսված 

քաղաքացիաիրավական գործարքներ կնքելու իրավունքը կարող է սահմանափակվել 

միայն դատարանի կողմից ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 

կարգավորումներին համապատասխան: Նշված դրույթի անհրաժեշտությունը 

բացակայում է:  

 

Առաջարկվում է՝ 

56. Օրենքի նախագծի 5-րդ հոդվածի 10-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  

«1) Սույն հոդվածի 4-րդ մասի 8-12-րդ կետերով (բացառությամբ հանգստի և ութժամյա 

գիշերային քնի իրավունքի) սահմանվող իրավունքները կարող են սահմանափակվել 

օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով, հետազոտող կամ բուժող բժիշկ-հոգեբույժի 

պատճառաբանված որոշմամբ:  

2) Սույն մասով նախատեսված իրավունքները կարող են սահմանափակվել, եթե դրանց 

իրականացումը վտանգ է ներկայացնում հոգեկան խանգարումով տառապող անձի կամ 

այլոց համար կամ խոչընդոտում է հոգեբուժական բժշկական օգնության և սպասարկման 

իրականացումը: Սահմանափակումները պետք է կրեն ժամանակավոր բնույթ, 

պայմանավորված դրանց հետապնդվող նպատակով, ինչի մասին նշվում է իրավունքի 

սահմանափակման վերաբերյալ կայացված որոշման մեջ: 

3) Բժիշկ –հոգեբույժի կամ հոգեբուժական հանձնաժողովի պատճառաբանված որոշման 

օրինակը տրամադրվում է անձին, իսկ օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում 

նաև նրա օրինական ներկայացուցչին: Որոշման վերաբերյալ գրառում է կատարվում 

հոգեկան խանգարումով տառապող անձի բժշկական փաստաթղթում:»  

 

 

XI. Ֆիզիկական զսպման միջոցների կիրառման վերաբերյալ 
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57. Օրենքի նախագծի 5-րդ հոդվածի 14-րդ մասով սահմանված է ֆիզիկական զսպման 

միջոցների կիրառման ընդհանուր պահանջները: Մասնավորապես սահմանված է, որ ոչ 

հոժարակամ (հարկադիր) հոսպիտալացման դեպքում կամ հոգեբուժական  

հանձնաժողովի, իսկ տվյալ պահին դրա ստեղծման անհնարինության դեպքում 

հետազոտող կամ բուժող բժիշկ-հոգեբույժի պատճառաբանված որոշման հիման վրա 

հոգեկան խանգարումով տառապող անձի նկատմամբ կարող են կիրառվել ֆիզիկական 

զսպման կամ մեկուսացման միջոցներ կամ հանդարտեցման մեթոդներ, որոնց կիրառման 

կարգն ու ժամկետները սահմանվում են առողջապահության բնագավառի լիազոր 

մարմնի կողմից:  

58. Նման կարգավորումը կարող է հղի լինել անձի հանդեպ վատ վերաբերմունքի 

դրսևորումների ռիսկերով, որևէ իրավաչափ հիմք չի հետապնդում և խտրական է ոչ 

հոժարակամ  (հարկադիր) հոսպիտալացվող անձի նկատմամբ: Բժշկական հիմնարկի 

կողմից յուրաքանչյուր անձի նկատմամբ կիրառված ցանկացած զսպման կամ 

մեկուսացման միջոցները պետք է կիրառվեն պատճառաբանված որոշման հիման վրա և 

արձանագրվեն: Ընդ որում պետք է արձանագրվեն թե՛ կիրառվող զսպման միջոցի 

նկարագրությունը, թե կիրառման նկատմամբ հսկողություն իրականացնող և կիրառող 

անձանց տվյալները, թե կիրառման սկիզբը և ավարտը: 

59. Տվյալ դրույթում սահմանված է նաև, որ ֆիզիկական զսպման կամ մեկուսացման 

միջոցները կամ հանդարտեցման մեթոդները կարող են կիրառվել հոգեկան 

խանգարումով տառապող անձի նկատմամբ: Ըստ Օրենքի նախագծի 1-ին մասի 4-րդ 

կետի՝ հոգեկան խանգարումով տառապող անձ է համարվում այն անձը, ում մոտ սույն 

օրենքով սահմանված կարգով ախտորոշված է հոգեկան խանգարում: Միևնույն 

ժամանակ, գործնականում չեն բացառվում այն դեպքերը, երբ մինչ ախտորոշման 

արդյունքների կազմումը անհրաժեշտ է լինում զսպման միջոցների կամ հանդարտեցման 

մեթոդների կիրառումը: Տվյալ միջամտությունը ևս պետք է իրականացվի միայն օրենքով 

սահմանված կարգով և համապատասխան որոշման հիման վրա: 

60. Նշված կարգավորումներում առկա է նաև սույն փաստաթղթի 53-րդ կետով շարադրված 

խնդիրը: 

 

Առաջարկվում է՝  

61. Օրենքի նախագծի 5-րդ հոդվածի 14-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոգեբուժական վկայարկման կամ հետազոտման ենթարկվող կամ հոգեկան 

խանգարումով տառապող անձի նկատմամբ հետազոտող կամ բուժող բժիշկ-հոգեբույժի 

պատճառաբանված որոշման հիման վրա կարող են կիրառվել ֆիզիկական զսպման կամ 

մեկուսացման միջոցներ, կամ հանդարտեցման մեթոդներ: Ֆիզիկական զսպման, կամ 
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մեկուսացման միջոցների, կամ հանդարտեցման մեթոդների կիրառման կարգը 

սահմանվում է առողջապահության բնագավառի լիազոր մարմնի կողմից: Ֆիզիկական 

զսպման, կամ մեկուսացման միջոցներ կամ հանդարտեցման մեթոդներ չեն կարող 

դրսևորվել հոգեկան խանգարումով տառապող անձին ծաղրուծանակի ենթարկելու, 

դիմադրությունը հաղթահարելուն անհամաչափ ֆիզիկական կամ հոգեբանական 

բռնություն գործադրելու կամ պատիվը կամ արժանապատվությունը նվաստացնելու ձևով 

կամ նշված միջոցները չեն կարող կիրառվել հոգեկան խանգարումով տառապող անձին 

պատժելու նպատակով:» 

 

 

XII. Հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում իրականացնողներին ներկայացվող 

պահանջների վերաբերյալ 

 

62. Ըստ Օրենքի նախագծի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ հոգեբուժական օգնություն և 

սպասարկում իրականացնելիս հոգեբուժական օգնություն իրականացնողները անկախ 

են իրենց կայացրած մասնագիտական որոշումներում և ղեկավարվում են բժշկական 

պարտքի զգացումով:  

63. Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման ոլորտում կարևոր է ոլորտի 

աշխատակիցների վարքագծի համապատասխանությունը էթիկայի նվազագույն 

չափորոշիչներին: Բժշկական էթիկան հիմնականում կենտրոնանում է բժիշկների և 

անհատ պացիենտների միջև փոխհարաբերությունների վրա:9  

64. Հաշվի առնելով, որ էթիկական սկզբունքները առավելապես կապված են բարոյական 

սկզբունքների, արժեքների հետ՝ տվյալ ոլորտը հաճախ կարգավորված չէ նորմատիվ 

բնույթ ունեցող օրենսդրական փաստաթղթերով: Հոգեբուժական ոլորտի բժշկական 

աշխատողների գործունեությունը կարգավորող փաստաթղթերից պետք է հանդիսանան 

նաև էթիկայի կանոնները: 

65. Ուստի անհրաժեշտ է մշակել և կիրառել առնվազն հոգեբուժական ոլորտի բժշկական 

աշխատողների էթիկայի կանոններ, ինչպես նաև սահմանել հոգեբուժական օգնություն և 

սպասարկում իրականացնող անձանց մասնագիտական զարգացման, բուժման և 

սպասարկման նորագույն մեթոդների վերաբերյալ գիտելիքների ձեռքբերման և 

գնահատման պահանջը:  

 

66. Օրենքի նախագծի 11-րդ հոդվածի տեղադրումը 3-րդ գլխում չի համապատասխանում 

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին՝ 

                                                 
9  Oxford Textbook of Global Public Health, էջ 267. 
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Բաժինների և գլուխների վերնագրերը պետք է համապատասխանեն դրանց 

բովանդակությանը:  

 

Առաջարկվում է՝  

67. Օրենքի նախագծի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասում «ղեկավարվում է բժշկական պարտքի 

զգացումով բառից հետո» լրացնել «և էթիկայի կանոններով»:  

68. Օրենքի նախագծի 9-րդ հոդվածը լրացնել 2-րդ մասով, հետևյալ խմբագրությամբ. 

69. «Պետությունը ապահովում է հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 

մասնագետների մասնագիտական զարգացմանը: Հոգեբուժական օգնություն և 

սպասարկում իրականացնող մասնագետների գիտելիքների զարգացումը և 

պարբերական գնահատումը իրականացվում է առողջապահական բնագավառի 

պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի հրամանով սահմանված կարգով»: 

70. Օրենքի նախագծի 11-րդ հոդվածով սահմանված դրույթը տեղափոխել Օրենքի նախագծի 

16-րդ հոդված: 

 

 

XIII. Անձանց մասին վարվող տվյալների գաղտնիության վերաբերյալ 

 

12-րդ հոդվածի վերնագիրը 

71. Օրենքի նախագծի 12-րդ հոդվածի վերնագիրն է «Անձի հոգեկան առողջության 

վերաբերյալ տեղեկություններ փոխանցելուն ներկայացվող պահանջները»: Միևնույն 

ժամանակ նշված հոդվածի միայն 1-ին և 5-րդ մասերն են համապատասխանում տվյալ 

հոդվածի վերնագրին: Հոդվածի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ մասերը առավելապես կարգավորում են 

տվյալների բազայի վարման կարգը և նպատակները: Նման ձևակերպումը չի 

համապատասխանում «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 

պահանջներին:   

 

Անձնական տվյալների օգտագործման կարգը 

72. Օրենքի նախագծի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանվում են հոգեբուժական 

հաստատության կողմից անձնական տվյալների՝ փոխանցման կարգը:  

73. Անձի անձնական տվյալների պաշտպանությունը անձի հիմնարար իրավունքներից, նրա 

պաշտպանվածության կարևորագույն երաշխիքներից է: Անձնական տվյալները 

պաշտպանված են թե՛ ՀՀ Սահմանարդությամբ, թե՛ «Անձնական տվյալների մասին» ՀՀ 

օրենքով, թե՛ միջազգային չափորոշիչներով: Թե՛ միջազգային չափորոշիչներով, թե՛ ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանվում են մի շարք կարևորագույն երաշխիքներ, որոնք 
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անհրաժեշտ է կիրառել անձնական տվյալների մշակման, օգտագործման ընթացքում: 

74. Անձնական տվյալների, և մասնավորպապես բժշկական բնույթի տեղեկատվության 

օգտագործման ՄԻԵԴ կողմից արձանագրված կարևորագույն սկզբունքներն են 

օրինականության և համաչափության սկզբունքները, որի կարևորագույն բաղկացուցիչն է 

անհրաժեշտության պայմանը: Յուրաքանչյուր դեպքում անձնական տվյալները մշակող 

անձի կողմից անձնական տվյալները երրորդ անձանց փոխանցվելը կարող է տեղի 

ունենալ օրենքով սահմանված դեպքում, երբ դա հետապնդում է իրավաչափ նպատակ, և 

տվյալ դեպքում դա բացարձակ անհրաժեշտ է իրավաչափ նպատակին հասնելու համար:  

75. Օրենքի նախագծով սահմանված չէ համաչափության սկզբունքը, որը ամրագրված է 

«Անձնական տվյալների մասին» ՀՀ օրենքով: Բժշկական գաղտնիքի վերաբերյալ 

իրավահարաբերություններում ևս պարտադիր կիրառման ենթակա են «Անձնական 

տվյալների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված չափորոշիչները: Ուստի Օրենքի նախագծով 

ևս անհրաժեշտ է ամրագրել, որ հոգեբուժական հաստատությունների կողմից անձի 

վերաբերյալ բժշկական բնույթի տվյալների մշակումը, ներառյալ տրամադրումը այլ 

մարմիններին կարող է տեղի ունենալ միայն «Անձնական տվյալների պաշտպանության 

մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:  

76. Միևնույն ժամանակ ծառայությունների տրամադրման վերաբերյալ հանրային 

իրազեկվածության և որակի հանդեպ հանրային վերահսկողության ապահովման 

նկատառումներից ելնելով կարևոր է հավաքագրված տվյալների հիման վրա 

հաշվետվությունների և իրավիճակի վերաբերյալ վերլուծությունների պատրաստումը և 

հրապարակումը: 

 

Բժշկական գաղտնիքի փոխանցման դեպքերը 

77. Օրենքի նախագծի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված է հոգեբուժական 

հաստատության կողմից անձնական տվյալների փոխանցման դեպքերի բաց ցանկ, ինչը 

մտահոգիչ է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Օրենքի նախագիծը ոլորտը 

կարգավորող հիմնարար իրավական ակտն է, հետևաբար նաև հոգեբուժական 

հաստատությունների լիազորությունները սահմանող և տվյալ ոլորտի 

իրավահարաբերություններում անձանց իրավունքները և դրանց սահմանափակումները 

սահմանող հիմնարար փաստաթուղթ: Ուստի անհրաժեշտ է, որպեսզի տվյալ Օրենքը 

հնարավորինս հստակ սահմանի այն դեպքերը, երբ հոգեբուժական հաստատությունները 

կունենան տեղեկատվություն տրամադրելու լիազորություն կամ պարտավորություն, ընդ 

որում սահմանելով բոլոր հնարավոր դեպքերը՝ փակ ցանկով: Միևնույն ժամանակ, 

անհրաժեշտ է սահմանել վերասկողություն իրականացնող մարմիններին և 

կազմակերպություններին բժշկական գաղտնիք պարունակող տվյալների տրամադրման 
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կարգը: 

78. Օրենքի նախագծի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 8-ր կետով սահմանված է, որ 

հոգեբուժական հաստատություն հանդիսացող անձնական տվյալներ մշակողի կողմից 

կարող են փոխանցվել միայն. «առողջությանը ներկայացվող որոշակի պահանջների 

բավարարման դեպքում պետության անունից որոշակի թույլտվություններ տրամադրող  

պետական կառավարման  մարմինների հարցման դեպքում» սահմանված է ոչ հստակ և 

անորոշ: Ուստի անհրաժեշտ է վերաձևակերպել տվյալ կետը, միևնույն ժամանակ 

սահմանելով, որ նման պահանջը կարող է բավարարվել օրենքով ուղղակիորեն 

սահմանված դեպքերում:  

 

Առաջարկվում է՝  

79. Օրենքի նախագծի 12-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ մասերը առանձնացնել առանձին 

հոդվածում՝ հետևյալ վերնագրով «Տվյալների բազային վարման կարգը և նպատակները»: 

80. Օրենքի նախագծի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հետո լրացնել նոր մաս, հետևյալ 

բովանդակությամբ. 

«Հավաքագրված տվյալների հիման վրա առողջապահության բնագավառի պետական 

կառավարման լիազոր մարմնի կողմից կազմվում և հրապարակվում է տարեկան 

հաշվետվություն, որը պետք է ներառի ամփոփ տեղեկատվություն սույն հոդվածի 2-րդ 

մասի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ կետերով իրականացված գործողությունների արդյունքների 

վերաբերյալ: Հաշվետվությունները չեն կարող հրապարակել անձնական տվյալներ:» 

81. Օրենքի նախագծի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասի առաջին նախադասության «փոխանցվել 

միայն» բառերից հետո լրացնել «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ 

օրենքով նախատեսված կարգով, հետևյալ դեպքերում.» 

82. Օրենքի նախագծի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. «օրենքով նախատեսված դեպքում, առողջությանը ներկայացվող 

որոշակի պահանջների բավարարման վիճակը գնահատելու նպատակով որոշակի 

թույլտվություններ տրամադրող պետական կառավարման մարմինների հարցման 

պարագայում»: 

83. Օրենքի նախագծի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 9-րդ կետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. «Սույն օրենքի 24-րդ հոդվածով նախատեսված վերահսկողություն 

իրականացնող մարմիններին և կազմակերպություններին և դրանց ներկայացուցիչներին, 

իրենց վերահսկողական գործառույթների իրականացման շրջանակներում»: 
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XIV. Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման ձևերի մասին 

 

Հոգեբուժական վկայարկումը և հոգեբուժական հետազոտումը 

84. Օրենքի նախագծի 15-րդ հոդվածով սահմանված է հոգեբուժական վկայարկման կարգը և 

պայմանները, 16-րդ հոդվածով՝ հոգեբուժական հետազոտման և բուժման կարգը: 

Հոգեբուժական վկայարկումը իրականացվում է անձի մոտ հոգեկան խանգարման 

առկայությունը ճշտելու, հոգեբուժական օգնության և սպասարկման անհրաժեշտությունը 

գնահատելու, հոգեբուժական օգնության և սպասարկման տեսակը որոշելու նպատակով: 

Հոգեբուժակական հետազոտումը իրականացվում է անձի հոգեկան խանգարման 

առկայությունը պարզելու, ախտորոշելու, ինչպես նաև հոգեբուժական օգնության և 

սպասարկման իրականացման անհրաժեշտությունը գնահատելու նպատակով:  

85. Այսպիսով, այս երկու հասկացությունների սահմանումներից և նպատակներից պարզ չէ 

յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունը, այս երկու գործընթացների միջև 

տարբերությունը, և որպես հետևանք նաև հոգեբուժական վկայարկման և հոգեբուժական 

հետազոտման, որպես հոգեբուժական օգնության և սպասարկման առանձին տեսակների   

սահմանման նպատակահարմարությունը: 

86. Ընդ որում 15-րդ հոդվածի վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ հոգեբուժական 

վկայարկումը իրականացվում է անձի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի 

համաձայնությամբ, իսկ բացառիկ դեպքերում առանց նրա համաձայնության: Նույն 

հոդվածով շարադրված են այն պայմանները, երբ հնարավոր է իրականացնել 

հոգեբուժական վկայարկում առանց անձի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի: 

87. 16-րդ հոդվածը ևս նախատեսում է առանց անձի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի 

համաձայնության հոգեբուժական հետազոտում իրականացնելու հնարավորությունը, 

սակայն չի սահմանում, թե որ դեպքերում և պայմաններում է դա հնարավոր:  

 

Հոգեբուժական բուժումը 

88. Օրենքի նախագծի 16-րդ հոդվածի վերնագիրն է. «Հոգեբուժական հետազոտումը և 

բուժումը», և թեև հոդվածում տրված է հոգեբուժական հետազոտության հասկացության 

մոտավոր սահմանումը, սակայն տրված չէ հոգեբուժական բուժման սահմանումը: 

 

Հոգեկան խանգարումով տառապող անձի հաշվառումից հանելը 

89. Օրենքի նախագծի 17-րդ հոդվածով սահմանված է հոգեկան խանգարումով տառապող 

անձի հաշվառման կարգը: Նույն հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով սահմանված է, որ 

հոգեկան խանգարումով տառապող անձանց հաշվառումից հանելու հիմք է հոգեկան 

խանգարումով տառապող անձի առողջացումը՝ հաստատված հոգեբուժական 
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հանձնաժողովի եզրակացությամբ:  

90. Միևնույն ժամանակ սահմանված չէ հաշվառումից հանելու կարգը, ում դիմումի հիման 

վրա, ինչ պարբերականությամբ պետք է իրականացվի հոգեբուժական հանձնաժողովի 

հետազոտումը: 

 

Առաջարկվում է՝ 

91. Օրենքի նախագծի 15-րդ և 16-րդ հոդվածով սահմանված հոգեբուժական վկայարկման և 

հոգեբուժական հետազոտման հասկացությունները, նպատակները և կարգը 

վերաշարադրել, ապահովելով այդ գործընթացների՝ իրենց բուն նպատակին 

համապատասխան սահմանումը: 

92. Օրենքի նախագծի 16-րդ հոդվածով ամրագրել հոգեբուժական բուժում հասկացության 

սահմանումը, նպատակները, իրականացման կարգը: 

93. Օրենքի նախագծի 17-րդ հոդվածով սահմանել հոգեկան խանգարումով տառապող անձի 

հաշվառումից հանելու կարգը: 

 

 

XV. Դատահոգեբուժական փորձաքննությունը 

 

Դատահոգեբուժական փորձաքննության արդյունքների ծանոթացում 

94. Օրենքի նախագծի 21-րդ հոդվածով սահմանված է դատահոգեբուժական 

փորձաքննության կարգը և պայմանները: 

95. Նախագծի 21-րդ հոդվածի 13-րդ մասով սահմանված է, որ դատահոգեբուժական 

փորձաքննության եզրակացությունը, ինչպես նաև հատուկ կարծիք պարունակող 

եզրակացությունը, կազմվում են երկու օրինակից, որոնցից մեկը կազմվելուց հետո 

անմիջապես ուղարկվում է դատահոգեբուժական փորձաքննություն նշանակած 

պաշտոնատար անձին (մարմին), իսկ մյուս օրինակը կցվում է փորձաքննության 

ենթարկված անձի բժշկական փաստաթղթերին:   

96. Սույն դրույթով սահմանված չէ փորձաքննվող անձին իր առողջության վերաբերալ 

փաստաթղթերի տրամադրման պարտադիր պայմանը, ինչը կարևոր նշանակություն ունի  

անձի իրավունքների լիարժեք իրականացումն ու պաշտպանությունը ապահովելու 

համար: 

 

Դատարանի կողմից դատահոգեբուժական փորձաքննության նշանակումը 

97. Դատարանի կողմից դատահոգեբուժական փորձաքննության նշանակման համար հիմք է 

հանդիսանում օրենքով սահմանված մարմնի կամ պաշտոնատար անձի որոշումը: Ընդ 
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որում, փորձաքննություն նշանակելիս համապատասխան մարմինները, ներառյալ 

դատարանները օբյեկտիվորեն չեն տիրապետում բավարար գիտելիքների անձի հոգեկան 

վիճակը գնահատելու և դատահոգեբուժական փորձաքննություն նշանակելու 

անհրաժեշտությունը և նպատակահրմարությունը գնահատելու համար:  

98. Միևնույն ժամանակ, դատահոգեբուժական փորձաքննության իրականացման ընթացքում 

տեղի են ունենում անձի իրավունքների սահմանափակումներ, ընդհուպ մինչև 

ազատազրկումը, ինչը կարող է նաև անդառնալի հետևանքներ առաջացնել անձի 

առողջության համար: 

99. Ուստի անհրաժեշտ է, որպեսզի դատահոգեբուժական փորձաքննության նշանակումը ևս 

իրականացվի մասնագետի մասնակցությամբ:  

 

Առաջարկվում է՝  

100. Օրենքի նախագծի 21-րդ հոդվածի 13-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  

«դատահոգեբուժական փորձաքննության եզրակացությունը, ինչպես նաև հատուկ 

կարծիք պարունակող եզրակացությունը, կազմվում են երեքական օրինակից (չափահաս 

անձի օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում՝ չորսական օրինակից), որոնցից 

մեկը կազմվելուց հետո անմիջապես ուղարկվում է դատահոգեբուժական 

փորձաքննություն նշանակած պաշտոնատար անձին (մարմին), մյուս օրինակը կցվում է 

փորձաքննության ենթարկված անձի բժշկական փաստաթղթերին, երրորդ օրինակը 

տրամադրվում կամ ուղարկվում է դատահոգեբուժական փորձաքննության ենթարկված 

անձին, չափահաս անձի օրինական ներկայացուցչի առկայության դեպքում չորրորդ 

օրինակը ուղարկվում է օրինական ներկայացուցչին»: 

101. Օրենքի նախագծի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

նախադասությամբ. «Դատահոգեբուժական փորձաքննություն նշանակելիս 

համապատասխան իրավասություն ունեցող մարմինը կամ պաշտոնատար անձը դիմում 

է բժիշկ-հոգեբույժի դատահոգեբուժական փորձաքննություն նշանակելու 

նպատակահարմարությունը պարզելու համար: Դատահոգեբուժական փորձաքննություն 

նշանակելու վերաբերյալ բժիշկ-հոգեբույժը տրամադրում է գրավոր կարծիք, որը 

համապատասխան իրավասություն ունեցող մարմինը կամ պաշտոնատար անձը 

պարտավոր է հաշվի առնել դատահոգեբուժական փորձաքննություն նշանակելու մասին 

որոշում կայացնելիս»:  

Համապատասխան լրացումը անհրաժեշտ է կատարել նաև ՀՀ քաղաքացիական 

դատավարության, ՀՀ վարչական դատավարության և ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքերում: 
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XVI. Հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների գործողությունների 

բողոքարկման վերաբերյալ 

 

102. Օրենքի նախագծի 23-րդ հոդվածով սահմանված է, որ Հոգեբուժական օգնություն և 

սպասարկում իրականացնողների գործողությունները (ներառյալ անգործությունը) 

կարող է բողոքարկվել օրենքով սահմանված կարգով:  

 

103. 2010 թ. սեպտեմբերի 7-ի «Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբելայի Վանաձորի 

գրասենյակ» հասարակական կազմակերպության դիմումի հիման վրա ՀՀ վարչական 

դատավարության օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետի` «խախտվել» 

բառից հետո «նրա» արտահայտության` ՀՀ Սահմանադրությանը 

համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով ՀՀ սահմանադրական 

դատարանը իր որոշման մեջ անդրադարձել է այլոց իրավունքների պաշտպանությամբ 

դատարան դիմելու իրավունքին: Դատարանը իր որոշման մեջ մասնավորպես նշել է, որ 

քաղաքացիական հասարակությունում հասարակական կազմակերպությունների 

գործառույթների իրականացման, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների 

միջոցով պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման նկատմամբ 

հասարակական վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման 

նկատառումներով հետագա օրենսդրական զարգացումները պետք է ընթանան 

վերոհիշյալ իրավական դիրքորոշումների հաշվառմամբ:  

104. Սահմանադրական դատարանը վկայակոչել է նաև Եվրոպայի խորհրդի 

նախարարների կոմիտեի 2004 թ. դեկտեմբերի 15-ի` «Վարչական ակտերի նկատմամբ 

դատական վերահսկողության մասին» (2004)20 հանձնարարականի այն դրույթը, որ 

անդամ պետությունները խրախուսում են քննության առնել այն հարցը, թե արդյոք 

դատական վերահսկողության մատչելիությունը պետք է երաշխավորվի նաև 

միավորումների կամ այլ անձանց կամ մարմինների համար, որոնք իրավասու են 

պաշտպանել կոլեկտիվ կամ համայնքային շահեր10:  

105. Նույն հանձնարարականի Բացատրական հուշագրում այս դրույթին կատարված 

անդրադարձով նշվում է, որ հանձնարարականը քաջալերում է հասարակական կամ 

համայնքային շահերի պաշտպանության իրավունքով օժտված հասարակական 

                                                 
10 Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի 2004 թ. դեկտեմբերի 15-ի «Վարչական ակտերի 

նկատմամբ դատական վերահսկողության մասին» (2004)20 հանձնարարականով սահմանված է, որ 

անդամ պետությունները քաջալերվում են ուսումնասիրելու, թե արդյոք դատական կարգով 

վերանայման հնարավորությունը չպետք է բաց լինի ընկերակցությունների կամ համայնքային կամ 

ընդհանուր շահեր պաշտպանելու իրավասությամբ օժտված այլ անձանց կամ կառույցների համար  

(Սկզբունք 2, կետ 1): 
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կազմակերպություններին, միավորումներին, այլ անձանց կամ մարմիններին 

հնարավորություն տալ պաշտպանել այս իրավունքները և դրանց պաշտպանության 

նպատակով դիմել դատարան: Այստեղ խոսք է գնում այն վարչական ակտերի մասին, 

որոնք անդրադառնում են ոչ թե անհատի, այլ անձանց խմբերի շահերին: Ընդ որում 

«վարչական ակտ» հասկացության տակ ենթադրվում է` 1. անհատական և նորմատիվ 

իրավական ակտերը, որոնք ընդունվել են վարչական մարմնի կողմից և որոնք կարող են 

ազդել ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց իրավունքների վրա, 2. գործողության 

մերժման կամ անգործության դեպքերը, երբ վարչական մարմնի ներկայացուցիչը 

պարտավոր է դիմումի հիման վրա վարույթ հարուցել: 

106. Որպես օտարերկրյա փորձ անհրաժեշտ է վկայակոչել Գերմանիայի Դաշնային 

Հանրապետությունում գործող իրավակարգավորումները: Մասնավորապես տվյալ 

երկրում ի թիվս այլ ոլորտների` հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների 

պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունը իրավունք ունի ընդհանուր 

հասարակական կարևորություն ունեցող հարցերով (սովորաբար, եթե առկա են միանման 

մի քանի գործ) հայց ներկայացնել դատարան, այն դեպքում, երբ հաշմանդամություն 

ունեցող անձը նույնպես կարող է տվյալ հարցով դիմել դատարան: Խտրականության 

դրսևորման դեպքերի կապակցությամբ կազմակերպությունը նաև իրավունք ունի 

պահանջել հռչակագրային որոշում11:  

 

Առաջարկվում է ` 

107. Օրենքի նախագծի 23-րդ հոդվածը լրացնել 2-րդ մասով հետևյալ բովանդակությամբ. « 

Առանց հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձի կամ նրա օրինական 

ներկայացուցչի լիազորագրի հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձի կամ 

անձանց իրավունքների պաշտպանության հարցով դատական պաշտպանության 

իրավունքից կարող են օգտվել հասարակական կազմակերպությունները, եթե հայցի 

առարկան համապատասխանում է իրենց կանոնադրական նպատակներին, Մարդու 

իրավունքների պաշտպանը (ՄԻՊ-ի համար տվյալ իրավունքի սահմանումը թողնում ենք 

Մարդու իրավունքների պաշտպանի հայեցողությանը):  

 

 

 

 

                                                 
11 Տե՛ս նաև  «Հանրային շահի պաշտպանությունը ՀՀ-ում» ՀՔԱՎ ուսումնասիրությունը 

http://hcav.am/events/1547265/ 
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XVII. Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց իրավունքների ապահովման 

նկատմամբ վերահսկողություն 

 

108. Օրենքի նախագծի 24-րդ հոդվածով սահմանված է օրենքի պահանջների նկատմամբ 

վերահսկողության կարգը: Մասնավորապես սահմանված է, որ վերահսկողությունը 

օրենքով վերապահված իր լիազորությունների շրջանակներում իրականացնում է 

առողջապահության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի 

առողջապահական պետական տեսչությունը: 

109. Հոգեբուժական օգնություն և սպասարկում տրամադրող կազմակերպությունները 

կրում են փակ հաստատությունների բնույթ, ինչը առավել ռիսկային է դարձնում տվյալ 

հաստատություններում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը:  

110. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի 33-

րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ պետք է ապահովվի քաղաքացիական 

հասարակության, մասնավորապես հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց 

շահերը ներկայացնող կազմակերպությունների ներգրավվածությունը Կոնվենցիայի 

դրույթների կատարման վերահսկման գործընթացին:  

111. Օրենքը հանդիսանում է հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց 

իրավունքների պաշտպանության և երաշխավորման հիմնական գործիքը, իսկ Օրենքի 

դրույթների կատարման հանդեպ քաղաքացիական հասարակության վերահսկողության 

մեխանիզմների սահմանումը Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների 

մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայից բխող կարևորագույն պայման է12:  

 

Առաջարկվում է՝ 

112.  Օրենքի նախագծի 24-րդ հոդվածը, «առողջապահական պետական տեսչությունը» 

բառերից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ արտահայտությամբ. 

«առողջապահական բնագավառի պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի 

հրամանի հիման վրա ստեղծված հասարակական դիտորդական խումբը, 

«Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը 

նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ կոնվենցիայի» կամընտիր 

արձանագրությամբ սահմանված կանխարգելման անկախ ազգային մեխանիզմը, 

հասարակական կազմակերպությունները՝ իրենց կանոնադրական նպատակներին 

համապատասխան»: 

                                                 
12 Տե՛ս նաև ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ ՀԿ-ի ուսումնասիրությունը ՀՀ-ում հոգեկան առողջության 

ոլորտում բժշկական և խնամքի ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունների 

գործունեության շրջանակներում հասարակական դիտորդական խումբ ձևավորելու վերաբերյալ: 

http://hcav.am/events/10-02-2016-01/ 


