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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 

պարոն ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ  

 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետու-

թյան Ազգային ժողովի պատգամավորներ Արա Բաբլոյանի և Դավիթ Հարությունյանի՝ 

օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Հոգեբուժական օգնության 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» և 

«Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատա-

րելու մասին» (Պ-178, 1781-13.12.2012-ԱՄ-010/0) Հայաստանի Հանրապետության օրենք-

ների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ սկզբունքային առարկություններ չունի: 

 Միաժամանակ, օրենսդրական տեխնիկայի կանոնները պահպանելու առումով, 

առաջարկում ենք «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

1-ին հոդվածում «ՀՕ-80» թիվը փոխարինել «ՀՕ-80-Ն» թվով,  «Փաստաբանության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 
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Հանրապետության օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածում «ՀՕ-29» թիվը՝ «ՀՕ-29-Ն» թվով, 

իսկ «41-րդ հոդվածի» բառերը՝ «41-րդ հոդվածի 5-րդ մասը» բառերով: 

 Միաժամանակ հայտնում ենք, որ օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում Հայաս-

տանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշումը կընդունվի օրենքն 

ուժի մեջ մտնելուց հետո 6-ամսյա ժամկետում: 

 Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրվում է օրենքի նախագծի կարգավորման 

ազդեցության գնահատականը: 

 

Հարգանքով` 

 

ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Փաստաբանության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի վերաբերյալ 

 

 

«Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերն իրենց մեջ Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման իրականացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1205-

Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 9-րդ կետի ենթակետերով նախատեսված որևէ 

կոռուպցիոն գործոն չեն պարունակում: 

 

 

                   ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈւԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈւՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈւԹՅԱՆ  

                                                   ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈւԹՅՈւՆ 

 

  «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերի ընդունումը  առողջապահության 

բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա: 
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Փաստաբանության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի բնապահպանության 

բնագավառում  կարգավորման 

 
1. «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերի (այսուհետ` օրենքներ) ընդունման 

արդյունքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների` մթնոլորտի, հողի, ջրային 

ռեսուրսների, ընդերքի, բուuական և կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող 

տարածքների վրա բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

         2. Օրենքների նախագծերի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի 

oբյեկտների  վրա բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

         3. Օրենքների  նախագծերը  բնապահպանության ոլորտին չեն առնչվում, այդ  

ոլորտը կանոնակարգող իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին 

պահանջներին չի հակասում:  

Օրենքների կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  

կանխատեuվող  հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության 

համեմատական վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու 

անհրաժեշտությունը բացակայում է: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
և «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 

օրենքների նախագծերի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության 

գնահատման 
 

«Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

և «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ 

օրենքների նախագծերի (այսուհետ` Նախագիծ) գործարար և ներդրումային 

միջավայրի վրա կարգավորման ազդեցության գնահատման նպատակով 

իրականացվել են նախնական դիտարկումներ: 

Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ Նախագիծը վերաբերում է 

հոգեբուժական կազմակերպությունում բուժվող հոգեկան խանգարումներ ունեցող 

անձանց անվճար իրավաբանական օժանդակության տրամադրմանը և Նախագծի 

ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային 

միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում։ 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» և «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության   օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերի մրցակցության բնագավառում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության  

օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության   օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերի (այսուհետ` Նախագծեր) ընդունումը 

պայմանավորված է հոգեբուժական կազմակերպությունում բուժվող հոգեկան 

խանգարումներ ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության և պետության 

կողմից երաշխավորված իրավական հարցերով օժանդակություն ստանալու 

մեխանիզմները  հստակեցնելու անհրաժեշտությամբ: 

Նախագծերով կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որևէ ապրանքային 

շուկայի հետ, ուստի և Նախագծերի ընդունմամբ որևէ ապրանքային շուկայում 

մրցակցային դաշտի վրա ազդեցություն լինել չի կարող:  

Հիմք ընդունելով նախնական փուլի արդյունքները` կարգավորման ազդեցության 

գնահատման աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով Նախագծերի 

ընդունմամբ մրցակցության միջավայրի վրա ազդեցություն չհայտնաբերվելու 

եզրակացություն: 
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Եզրակացություն 
 

«Հոգեբուժական օգնության մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» և «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների 

նախագծերի բյուջետային բնագավառում կարգավորման ազդեցության 

գնահատման վերաբերյալ 

 

 

«Հոգեբուժական օգնության մասին»  Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը` ընդունվելու կամ 

չընդունվելու դեպքում, ՀՀ պետական բյուջեի մուտքերի և ելքերի, ինչպես նաև 

բյուջետային բնագավառում քաղաքականության փոփոխմանը չի հանգեցնում: 

«Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը` ընդունվելու դեպքում ՀՀ պետական 

բյուջեի մուտքերի փոփոխմանը չի հանգեցնի, իսկ ելքերի մասով կարող է 

առաջացնել լրացուցիչ միջոցների հատկացման անհրաժեշտություն, որը գնահատել 

հնարավոր չէ համապատասխան տվյալների բացակայության պատճառով: 
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Եզրակացություն 

 
      <<Հոգեբուժական օգնության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին>> և <<Փաստաբանության մասին>> 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին>> ՀՀ 
օրենքների նախագծերի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում 
կարգավորման ազդեցության գնահատման 

      

 

      <<Հոգեբուժական օգնության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին>> և <<Փաստաբանության մասին>> 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին>>  ՀՀ 

օրենքների նախագծերի /այսուհետ` նախագծերի/    սոցիալական պաշտպանության 

ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատումը իրականացվել է 

<<Իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենքի 27.1 հոդվածի և ՀՀ Կառավարության 

2010 թվականի հունվարի 14-ի թիվ 18-Ն որոշման համաձայն: 

     Նախագծերի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման 

ազդեցության գնահատումը կատարվել է սոցիալական պաշտպանության ոլորտի և 

դրա առանձին ենթաոլորտների իրավիճակի բնութագրիչների և դրանց 

ինդիկատորների հիման վրա:  

     Նախագծերը` 

     ա) ռազմավարական ազդեցության կարգավորման տեuանկյունից ունեն չեզոք     
ազդեցություն, 
    բ) շահառուների վրա ազդեցության կարգավորման տեսանկյունից`  դրական 

ազդեցություն: 
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ՆԱԽԱԳԻԾ 

Պ-178-13.12.2012-ԱՄ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

«ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՈԴՎԱԾ 1 . «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

2004թ. մայիսի 25-ի ՀՕ-80 օրենքի (այսուհետ` օրենք), 7-րդ հոդվածը լրացնել 
հետեւյալ բովանդակությամբ «5» մասով.  

«5. Իրավական օժանդակությունը տրամադրվում է հոգեբուժական 

կազմակերպությունում բուժվող հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձի կամ նրա 

օրինական ներկայացուցչի դիմումի հիման վրա ՀՀ Փաստաբանների պալատի 

հանրային պաշտպանի գրասենյակի կողմից նշանակված փաստաբանի կողմից: 

Իրավական օժանդակության տրամադրման կարգը սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը:»:  

ՀՈԴՎԱԾ 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014թ. հունվարի 1-ից:  
  

 

 

  

 ՆԱԽԱԳԻԾ 

Պ-1781-13.12.2012-ԱՄ-010/0 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

«ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2004թ. 

դեկտեմբերի 14-ի ՀՕ-29 օրենքի (այսուհետ` օրենք), 41-րդ հոդվածը լրացնել 

հետեւյալ բովանդակությամբ «12» կետով.  

«12) հոգեբուժական կազմակերպությունում բուժվող հոգեկան խանգարումներ 

ունեցող անձանց:»:  

ՀՈԴՎԱԾ 2 . Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014թ. հունվարի 1-ից: 
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ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  
«Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» եւ «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»  ՀՀ օրենքների 

նախագծերի փաթեթի ընդունման անհրաժեշտության  

«Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» եւ «Փաստաբանության մասին»  Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»  ՀՀ օրենքների 

նախագծերի փաթեթի մշակումը պայմանավորված է հոգեբուժական 

կազմակերպությունում բուժվող հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց 

իրավունքների` մասնավորապես պետության կողմից երաշխավորված իրավական 

հարցերով օժանդակություն ստանալու մեխանիզմները  հստակեցնելու 

անհրաժեշությամբ: «Հոգեբուժական օգնության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետում նշված է, որ 

հոգեբուժական կազմակերպությունում բուժվող հոգեկան խանգարումներ ունեցող 

անձինք իրավունք ունեն ստանալու իրավաբանական օգնություն, սակայն այդ 

օգնության տրամադրման կարգը օրենքում հստակեցված չէ: Միաժամանակ 

«Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2004թ. դեկտեմբերի 

14-ի ՀՕ-29 օրենքի 41-րդ հոդվածով նախատեսված են սոցիալական այն խմբերը, 
որոնց պետությունը տրամադրում է անվճար իրավաբանական օգնություն:  

Այլ պետությունների օրենսդրության ուսումնասիրությունը փաստում է, որ մի շարք 

ԱՊՀ երկրներում այս հարցը հստակ կանոնակարգված է: Օրինակ` Ռուսաստանի 

Դաշնության  «Հոգեբուժական օգնության եւ դրա տրամադրման ընթացքում 

քաղաքացիների իրավունքների երաշխիքների մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ 

կետում նշված է, որ պետությունը երաշխավորում է անվճար իրավաբանական 

օգնության տրամադրումը  պետական իրավաբանական գրասենյակի կողմից` 

համաձայն «Ռուսաստանի Դաշնությունում անվճար իրավաբանական օգնության 

մասին» Ռուսաստանի Դաշնության օրենքի (հոդված 20): «Պետության կողմից 

երաշխավորված իրավաբանական օգնության մասին» Ղրղզստանի օրենքը 

նույնպես կարգավորում է այս հիմնախնդիրը:  Միավորված ազգերի 

կազմակերպության գլխավոր վեհաժողովի թիվ 46/119 հանձնարարականի 

(ընդունված 1991թ. դեկտեմբերի 17-ին) 18-րդ սկզբունքի 1 կետում նոյնպես նշված է, 

որ պացիենտը իրավունք ունի անվճար իրավանական խորհրդատվություն 
ստանալու:  
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Հաշվի առնելով հոգեկան խանգարումներ ունեցող անձանց իրավունքների 

պաշտպանության եւ հոգեբուժական օգնության իրականացման բարելավման  

անհրաժեշտությունը, առաջարկում ենք կատարել համապատասխան լրացումներ 

«Հոգեկան օգնության մասին» եւ «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքներում: 

 


